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København 02.12.19 

NewMUVE 
Karriereudviklingsprogram for 

københavnske pop- og rockmusikere 

Den danske musikbranches vækst1 har naturligt afstedkommet en stigende efterspørgsel på 

karriererådgivning og kompetenceudvikling, som i dag kun findes som led i formelle uddannelser 

(MGK, konservatorierne) eller som afgrænsede tilbud fra brancheforeninger og andre aktører 

(DMF/Artlab, KODA, DPA, DJBFA, Dansk Live, Bandakademiet, Musikmetropolen m.fl.). Der 

eksisterer således ikke et samlet tilbud for musikere i Danmark – heller ikke i København – hvor 

du kan lære det, der skal til for at klare dig i musikkens verden. NewMUVE vil være sådan et 

tilbud målrettet københavnske musikere. 

På baggrund af flere års erfaring med karriererådgivning og kompetenceudvikling for sine 

medlemmer i samarbejde med eksterne fagfolk og repræsentanter fra musikbranchen vil 

Musikforeningen Vesterbro (MUVE) med NewMUVE tilbyde et vidtrækkende, forskningsbaseret 

udviklingsprogram, som henvender sig til såvel foreningens medlemmer som andre 

københavnske musikere – både bands og soloartister – inden for den rytmiske popmusik (pop, 

rock, hiphop, dance, elektronisk, folk etc.).  

Udviklingsprogrammet er forankret i MUVE’s vedtægters formålsparagraf (§2), som sigter på at 

arbejde for at forbedre vilkårene for den rytmiske musik i København (pkt. 2) samt afholde 

aktiviteter for foreningens medlemmer (pkt. 4).2 Udgangspunktet er folkeoplysningens hensigt om 

at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder (Folkeoplysningsloven, §7).3 

Med udgangspunkt i fuld dækning af driftsudgifterne under Folkeoplysningsloven vil MUVE 

kunne finansiere udviklingsprogrammet i en kombination af foreningens stigende indtægter fra 

udlejning af øvelokaler samt fondsmidler og sponsorater. Denne økonomisk sunde model vil sikre, 

at pengene går til musikken, vækstlagene og kulturlivets fortsatte udvikling i København. 

                                                      
1 Rambøll: Dansk musikomsætning 2017; http://ifpi.dk/ny-rapport-om-musikbranchens-bidrag-til-

samfundsøkonomien; https://www.koda.dk/om-koda/nyheder/andet-ar-med-vaekst-i-musikbranchen-

livemusikken-driver-fremgangen. 
2 Vedtægter for Musikforeningen Vesterbro (marts 2016): 

https://musikforeningenvesterbro.dk/foreningen/vedtaegter/ 
3 Folkeoplysningsloven (2018): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202909 

http://ifpi.dk/ny-rapport-om-musikbranchens-bidrag-til-samfundsøkonomien
http://ifpi.dk/ny-rapport-om-musikbranchens-bidrag-til-samfundsøkonomien
https://www.koda.dk/om-koda/nyheder/andet-ar-med-vaekst-i-musikbranchen-livemusikken-driver-fremgangen
https://www.koda.dk/om-koda/nyheder/andet-ar-med-vaekst-i-musikbranchen-livemusikken-driver-fremgangen
https://musikforeningenvesterbro.dk/foreningen/vedtaegter/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202909
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Et akademi forankret i praksislæring og kvalifikationsbaseret 

deltagerudvælgelse  

Karriereudviklingsprogrammet henter inspiration i akademi-modellen, dvs. en læringsinstitution, 

hvis formål er at fremme et afgrænset fagområde med udgangspunkt i et fagligt og praksisnært 

læringsfællesskab. 

Programmet vil udformes som et halvårligt forløb forankret i en forløbs- og kvalifikationsbaseret 

deltagerudvælgelse, dvs. et hold af brancherepræsentanter og faglige coaches med ekspertviden 

vil med udgangspunkt i artisternes motiverede ansøgninger og performance gradvist udvælge de 

deltagere, som vurderes at være bedst egnet til at gå videre i udviklingsprogrammet. Den 

forløbsbaserede kvalificering og udvikling baserer sig på den veldokumenterede effekt af at 

sprede læring ud over tid.4 

Udvælgelsen tager udgangspunkt i tre formaliserede kriterier, som hver især operationaliseres i 

form af en række underkriterier udarbejdet i dialog med de relevante coaches og 

brancherepræsentanter: 

 Udviklingspotentiale 

 Engagement 

 Kvalitet i produktion, performance og business-management 

Kriterierne vil være bærende for hele udviklingsprogrammet og således indgå i 

procesevalueringer til fordel for såvel læringsudbyttet som muligheden for at vurdere deltagernes 

reelle udvikling i processen. Den kriteriebaserede evaluering vil betjene sig af et formaliseret 

pointsystem med henblik på at sikre konsistens, objektivitet og transparens i både udvælgelsen og 

udviklingen af deltagerne. Det er et væsentligt omdrejningspunkt i programmet, at deltagerne 

aktivt involveres i evalueringen af både sig selv, medarbejderne og udviklingsprogrammet med 

udgangspunkt i de beskrevne kriterier.5 

  

                                                      
4 P.C. Brown, H.L. Roediger, & M.A. McDaniel (2014): Make It Stick: The Science of Successful Learning. 

Harvard: Harvard University Press. 
5 H. Andrade & Y. Du (2007): “Student Responses to Criteria Referenced Self-assessment.” Assessment and 

Evaluation in Higher Education, 32 (2), 159- 181. 
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Programmets udviklingsområder 

Den helhedsbaserede tilgang til NewMUVE’s udviklingsprogram sigter på de to overordnede 

områder af musikeres karriere6: 

 Produktion og performance (sangskrivning, arrangement, indspilning, optræden) 

 Business (karriereplanlægning, indtægtsmuligheder, udgivelse, management, 

markedsføring og PR) 

Disse to hovedområder vil udmøntes som seks tematikker repræsenteret ved faglige coaches: 

 Musikproduktion (Jakob?) 

 Vokalcoaching, øvning og samspil (Ulrik Elholm) 

 Business og indtægtsmuligheder (?) 

 Karriereplanlægning, management, markedsføring, reklame og PR (Lasse Vöge) 

 Performance og liveoptræden (Kristian Koch) 

 Lydteknik og liveperformance (Henning Vincent) 

De seks coaches vil samarbejde indgående med hinanden og de eksterne brancherepræsentanter i 

såvel udvælgelsesprocessen som udviklingsforløbet til fordel for både deltagerne og de ansvarlige 

medarbejderes kompetenceudvikling. 

Deltagerinvolverende praksislæring 

Deltagerne vil i hele processen modtage coaching, oplæg og undervisning fra de involverede 

coaches og brancherepræsentanter med udgangspunkt i en detaljeret undervisningsplan, inklusive 

Curriculum (litteratur og andre medier). 

Tilrettelæggelsen vil basere sig på deltagerinvolverende læringsfællesskaber forankret i 

musikerlivets karrieremuligheder og de konkrete artisters egne erfaringer, identitet og 

målsætninger. Centrale didaktiske metoder vil således være aktiv, kollaborativ og situeret læring7 

med udgangspunkt i deltagernes profiler og karriereforløb, herunder workshops, peer-to-peer 

feedback, performance-coaching, procesfaciliterings-metoder, synliggørelse af læringsudbyttet og 

casebaseret didaktik. 

                                                      
6 D.S. Passman (2015): All You Need to Know About the Music Business. New York: Simon & Schuster (9th 

edition). 
7 C.C. Bonwell & J.A. Eison (1991): Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher 

Education Reports. Washington: ERIC Clearinghouse on Higher Education, The George Washington 

University; M. Prince (2004): “Does Active Learning Work? A Review of the Research.” Journal of 

Engineering Education, 93(3), 223-232; T. Harding-Smith (1993): Learning Together: An Introduction to 

Collaborative Learning. New York, NY: HarperCollins College Publishers; J. E. Lave & E. Wenger (1991): 

Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Udviklingsprogrammets helhedsorienterede tilgang til musikernes karrierer har som en helt 

grundlæggende præmis, at man, for at blive ekspert inden for et hvilket som helst felt, må udvikle 

et “professionelt syn”, dvs. en evne til at vurdere, hvad der er rigtigt, effektivt og brugbart.8 

Forudsætningen herfor er læreprocesser, som er eksemplarisk kontekstuelle og kollaborative, 

hvilket betyder, at læringsmiljøet baserer sig på deltagernes egne livssituationer og prioriterer 

eksplorativt samarbejde og autentiske erfaringer over autoritative instruktioner. MUVE har fra sit 

hidtidige arbejde med musikeres karriereudvikling erfaret, at en af fordelene ved denne tilgang er, 

at den formår at overføre artisternes kreativitet til andre områder end musikken, fx markedsføring 

i form af kreativt content til sociale medier – til indlysende fordel for musikken selv. 

Et udviklingsprogram med stor rækkevidde 

NewMUVE’s udviklingstilbud vil ikke kun rette sig imod de udvalgte deltagere, men alle MUVE’s 

medlemmer og den bredere offentlighed. Gennem en række forløbspræsentationer vil 

programmets deltagere og undervisningsansvarlige formidle karriereudviklingens processer og 

resultater gennem medlemsarrangementer, offentlige foredrag og en Instagram-profil og en 

YouTube-kanal med både dansk- og engelsksproget content og vlogs. 

Den gennemgående synlighed på sociale medier vil foruden det folkeoplysende potentiale kunne 

skabe større opmærksomhed omkring den danske musik og dens formidling, også internationalt. 

Organisering og forløb 

De seks coaches vil sammen med brancherepræsentanterne udgøre et musikudvalg, som har til 

opgave at varetage udvælgelsen af deltagere til udviklingsprogrammet. Udvalget ledes af en 

udpeget medarbejder. Selve udvælgelsen vil være udformet som et forløb over tre runder af seks 

ugers varighed: 

 1. runde: Indledende screening på baggrund af artisternes motiverede skriftlige 

ansøgninger med eksempler på deres musikproduktion (1. uge) 

 2. runde: Samtale med screeningens udvalgte artister og liveperformance ved disse artister 

(2. og 3. uge) 

 3. runde: Evaluering af de – efter 2. runde – udvalgte artisters aktive deltagelse i det 

påbegyndte udviklingsprogram med henblik på udvælgelse af de endelige deltagere i det 

fulde program (6. uge) 

En væsentlig fordel ved programmets design er, at deltagerne allerede fra tredje uge vil være 

engageret i kvalificeringen af deres kompetencer og performance. Det er desuden et kardinalpunkt 

i programmet at prioritere udviklingspotentiale og engagement over eksisterende karriere-

                                                      
8 C. Goodwin (1994): “Professional Vision.” American Anthropologist, 96(3), 606–633. 
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konsolidering, således at nye artister ikke har ringere deltagelsesmuligheder end bands og solister 

med mere etablerede karrierer. 

Udviklingsprogrammet vil rumme ugentlige aktiviteter i form af både undervisning, oplæg og 

coaching med en indgående involvering af deltagerne, bl.a. i form af forberedelse, præsentationer, 

gruppearbejde og liveperformance. Sigtet er at give deltagerne de nødvendige værktøjer og 

strategier til selv at kunne forestå deres karriereudvikling – også efter udviklingsprogrammets 

afslutning. Dette er i overensstemmelse med moderne coaching, der har som sin fornemste 

målsætning at gøre klienten uafhængig af coachen.9 

NewMUVE’s karriereudviklingsprogram vil afsluttes med de deltagende artisters præsentationer 

af deres forløb og læringsudbytte – inklusive livekoncert og deres fremadrettede karriere-, 

forretnings- og marketingplan – i et større kulturhus og være åbent for offentligheden. 

Præsentationerne vil udformes som en konkurrence, hvor det fremmødte publikum stemmer om 

artisternes samlede præstation. Vinderen modtager et finansieret, karriererettet tilbud om 

professionel indspilning, produktion og udgivelse af en single, inklusive sparring om 

markedsføring. 

 

 

 

Oplæg v. Lasse Vöge efter idé af Jesper Ø. Jensen/MUVE 

 

  

                                                      
9 J. Whitmore (2017): Coaching for performance. The principles and Practice of Coaching and Leadership. London: 

Nicholas Brealey Publishing. 


