
Opstilling til DJBFA’s bestyrelse 2021 

 
Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du svare på følgende: 
  
Navn: Anja Følleslev, 42 år, Odense  
 
 
Kort beskrivelse af dig selv og dine mærkesager og evt. tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde 
eller andet organisatorisk arbejde (max 300 ord i det hele): 
  
Jeg har siddet i bestyrelsen 1 år som suppleant og 3 år som bestyrelsesmedlem. 
I sin tid stillede jeg op til bestyrelsen fordi det var en udfordring at vi skulle spare 10 mio. Nu 
venter 2022, et år med måske endnu færre midler pga. corona. Og det at være med til at få vores 
forening igennem så vanskelige økonomiske år, er en kæmpe motivation for at jeg stiller op igen. 
  
Mine mærkesager er  
  

1. at have fokus på medlemmerne - vi skal sørge for at vi bliver ved med at være relevante for 
både nuværende men også nye medlemmer. 

2. At få flere yngre medlemmer til at melde sig ind, og få fastholdt nuværende medlemmer. 
På den måde bliver vores fælles netværk meget større. Jeg har været med til at 
implementere gratis medlemskab for unge under 25 år, samt at vi har kurateret 
medlemskab frem for kun automatisk medlemskab ud fra Koda-indtjening. Efter utallige 
snakke med unge komponister er det tydeligt at meget få kender os og ved hvad vi står for. 
Det kan vi gøre bedre. 

3. at arbejde for mere diversitet i musikbranchen. Ikke kun inden for fx køn og etnicitet, men 
også inden for genrer, alder og geografi.  

4. at arbejde for at vores agenda er i politikernes bevidsthed 
  
Erfaringer:  Uddannelse:  cand. mag i engelsk & Diplom i ledelse.  
Ledelseserfaring: Leder af Studenterhus Odense og flere festivaler (Spoken og Generator). 
Bestyrelseserfaring: Forperson - We Celebrate Odense (Generator festival), Vicebestyrelsesleder i 
ROSA, bestyrelsesmedlem i MXD, samt forperson i Resonator (ny verdensmusikfestival som 
afholdes i november i Odense). 
  
Musikalsk skriver jeg mest til egne projekter, og er aktiv i Strawberry Blonde, The Red House, Nash 
& barselsvikar i børnebandet Bjørnetjenesten. Spiller ca. 50 koncerter om året. Har også skrevet 
sange som er udgivet af andre. 
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