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Forslag D til DJBFAs generalforsamling d. 28. marts 2017 
 
Forslaget går ud på: Nedlæggelse af Musicbusiness2020 
 
Forslagsstiller: Christian Riisgaard 
 

 
Forslaget i sin helhed: 
 
 
Det pålægges DJBFA´s bestyrelse at nedlægge:  Musik og sundhed, Music-as business og 
den oprettede coach stilling på halv tid. Midlerne skal overføres til legatpuljen! 
 
Argument: 
DJBFA er en kunstnerorganisation og ikke en jobskabelses projekt. Derfor er det helt hen i 
vejret at ” forsøge at skabe job for nogle udvalgte medlemmer.”  Nuvel – faglig dygtiggørelse 
og udbygning  af kompetencer – som det vist hedder med dagens buzzwords – er noget andet .  
 
Hvis der er nogle der vil lave et projekt inden for området, kan de jo søge produktionspuljen. 
 
Jeg har været til møde i Aarhus med bestyrelsen hvor der blev snakket om:   
 
1. Musik på plejehjem??  De har overhovedet ingen penge. Personalet må ikke deltage i 
arrangementer i arbejdstiden!  De må ikke engang vande blomsterne !!!   Jeg er selv organist 
og spiller i kirkeligt regi på plejehjem. – Det er ikke gudstjeneste – men feks. noget der hedder 
sang og samværd -  der bliver sunget nogle højskolesange , et par salmer , læst en historie og 
jeg spiller lidt musik. – Det kan fint være noget jeg selv laver – men det er ikke noget jeg kan 
skrive på en KODA liste! 
 
Coachen som  i Aarhus var inviteret med af bestyrelsen , ( hvorfor) kunne fortælle om et 
medlem som havde fået lavet koncerter for 100.000 på plejehjem – for børn – og beboerne . 
Fed ide med to generationer, der har meget glæde af at møde hinanden . Men projektet er helt 
sikkert  betalt af fonde – sponsorer m.m. -   Det kan godt være der er nogle enkelte private ” 
lions- plejehjem” der har nogle penge. 
 
Jeg synes også at det er utilstedeligt at oprette en coach stilling i DJBFA!!!  Der er i forvejen en 
mentor ordning hvor folk selv betaler en tusse og vælger en de har brug for.  -  Skal folk fra 
resten af landet rejse til Kbh for at blive coachet? 
For øvrigt nævnte coachen også, at hun havde erfaring for at de folk hun havde coachet havde 
øget deres indtægt med 100.000 kr !! Så er det jo bare frem med tussen booke en tid! 
 
Lad mig lige nævne andre musik og sundhedsområder : 
 
2. Musik i ambulancer?  Skal patienten så vælge musik, hvis han/hun kan ? Og vil de så vælge 
noget nyt?   Eller skal det bare være et ambient –lyd collage der kører. 
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2. Musik på operationsstuen?  Skal det være for læge-teamet eller patienten?    Jeg var med til 
min kones fødsel med kejsersnit!  De hyggede sig med at snakke håndbold medens de 
ordnede! 
 
3. 
Musik til opvågning?   Ja, man kan jo sagtens blive manipuleret ind i et eller andet  - og det vil 
også være meget ” stort ” det man tager til sig der , hvor der overhovedet ingen filter er .  Selv 
ville jeg foretrække at høre en solsort. 
 
4. 
Musik og sundhed – Ja så må man jo også sige fittnes -  og der kan nogle af jeres mainstream 
hits muligvis bruges og komponisterne er helt sikkert ikke på musik/sundhed forløbet. 
 
5. 
Idrætsefterskoler?  Gnags lavede engang et nummer som var et hit til indtogsmarch med 
Dannebrog.  
 
6.Musik til meditation –afslapning. 
Der findes jo et forlag som i utallige år har beskæftiges sig med musik til meditation og 
afslapning. 
 
7.Musikterapi.! 
Så bliver der nævnt musikterapi!!!  -  Det er en selvstændig uddannelse  på AUC - , og ikke 
noget man lige går ind i!!!   Det er som regel noget musik – eller musikudfoldelse – hvor 
patienten er medspiller. Og der er heller ikke koda-lister. 
 
 

 
 
 


