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Abstract
This master's project is a study of brand values of a band and how values can be
highlighted during concerts on the Danish up-and-coming scene.
The case study is processed with qualitative method using the VCI-model from
“Taking Brand Initiative”, as framework. Values from the perspectives Image, Culture
and Vision are examined as well as irregularities in between them. Empiri for analysis
of image, is obtained through interviews with a teacher and students at The Royal
Academy of Music as well as professional songwriters and a booking committee.
A band vision is drawn up and for the structuring of two concert performances,
theory from "Ud Over Scenekanten" is used. A video recording of a concert and an
interview with the band form the empirical basis in the analysis of anomalies between
the band's values and the band's communication of the values.
Finally, a course of action regarding future concerts is established, based on a discussion of the applied theories and assessment of the overall study. It is recommended that the performance theory applied to the study should be supplemented
with other theory, in order to increase its applicability in an up-and-coming context.
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1. Branding er fremhævelse af værdier og budskaber
Budskabet er for det meste kunst centralt. For mig er det altafgørende, at man som
kunstner har noget på hjerte: Et budskab. Om det er en følelse eller et manifest, er det
så vigtigt for kunstneren, at denne nedfælder ideerne på papir, omdanner dem til en
sang, arrangerer og opøver sangen, indspiller og udgiver den, promoverer den og
optræder med den live. Denne proces kan tage mange måneder og det er på vækstlagsniveau kunstneren selv, der står for alle dele på trods af, at det sjældent er forbundet med et økonomisk motiv eller overskud. Budskabet skal ud - koste hvad det
vil.
Det der lægges op til her, er den dagsordenssættende kunst som siden ’Det Moderne Gennembrud’, har været helt central for kunstens essens. Kommunikation bliver da et nøgleredskab i arbejdet som kunstner, da kunstens formål er at belyse sider
af samfundet, uden det præsenteres enten forceret og krampagtigt eller fladt og tandløst. (2013, Hanke, P., ss. 39-40)
Det giver sig selv, at det vil sende forvirrende signaler, hvis jeg til en af mine koncerter hopper rundt på scenen med et stort smil på læberne, mens jeg synger min
sang, om dengang min bedste ven gik på en granat, mens han som sergent i det danske forsvar, var udsendt i Afghanistan. Eksemplet er selvfølgelig absurd. Som kunstner ved jeg hvad mit budskab er og mine sange belyser derfor glæder og ulykker i
vores samtid. Spørgsmålet er, om jeg sender de hensigtsmæssige signaler, der kan
troværdiggøre budskabet og de værdier jeg ønsker at repræsentere?
Under forberedelserne til konservatoriets tournéuge i november 2019, læste jeg bogen ”Ud Over Scenekanten”, af Kristian Koch. Omend jeg opnåede større indsigt i
emnet ved at læse denne bog, ligesom hans metode er veldigt udbredt i det danske
musikmiljø fra Det Jyske Musikkonservatorium til Orange Scene1, så oplever jeg den
som unuanceret, på netop bogens omdrejningspunkt: Kommunikationen med publikum. Det skyldes, at emnet ”værdier” kun sparsomt berøres og bogen bygger på forfatterens personlige observationer af kvantitativ karakter. (2019, Koch, K.)
Langt størstedelen af kommunikationen i mit professionelle virke og i udbredelsen
af min musik foregår i forbindelse med koncerter, hvorfor jeg finder det relevant at
1 https://kristiankoch.dk/referencer-kristian-koch/
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udføre en mere dybdegående undersøgelse af emnet. Jeg ønsker derfor med dette
kandidatprojekt at blive klogere på, hvordan man kan klarlægge samt underbygge
og troværdiggøre sanges budskaber, gennem sammenhængende kommunikation og
hvilke virkemidler man jf. Kristian Kochs performanceteori, kan anvende til at sikre
sammenhæng mellem sanges budskaber og de signaler man sender til koncerter.

1.1 Problemformulering
Med formålet at fremhæve mit bands værdier i kommunikationen under koncerter,
ønsker jeg at opstille en handlingsmodel for nuanceret fortolkning af vores værdier
og budskaber, samt strukturering af vores koncertoptrædener, med særlig hensyntagen til problematikker i en vækstlagsmæssig kontekst.

1.2 Opgavens case og fremgangsmåde
Da jeg har arbejdet med mit personlige brand ”Jonas Hammer” i flere år, foreligger
der allerede en strategi, som jeg ville kunne bruge som case til opgaven. Dog ville
dette i høj grad skulle fokusere på optimering af et eksisterende brand, i forhold til at
lade undersøgelsen tage sit udgangspunkt i en uberørt case, hvor overvejelser om
kommunikation og brandingen kan ske fra ny. Ved at vælge at anvende en case der
starter fra bunden, er det mit mål at blive mere bevidst om flere forskellige aspekter,
metoder og udfordringer, som jeg kan have overset i løbet af tidligere brandingarbejde.
Ved at foretage en kvalitativ analyse af en enkelt case, er det mit mål at komme i
detaljen med fænomenerne og jeg sikrer, at jeg er åben for uventede eller uovervejede
fænomener, ideer eller metoder. Yderligere forekommer det mig herved sandsynligt,
at jeg for fremtiden vil kunne opnå mit professionelle mål, om at yde endnu stærkere
konsulentbistand for andre bands, end tilfældet er nu.
I løbet af efteråret 2019 startede jeg et band. Det materiale vi spiller er dansksproget
originalmateriale, hvor jeg står for tekst og melodi. Bandet arrangerer sangene i samarbejde til rollerne vokal, guitar, synthesizer, bas og trommer. Alle sange vi spiller i
bandet, er således skrevet i løbet af kandidatuddannelsen. Jeg vil anvende dette band
som case og vil i dette projekt foretage en analyse af værdier i en række sange, med
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det formål at finde gennemgående tematikker, som kommunikeres, hovedsageligt
gennem tekst. På baggrund af indholdsanalysen, vil jeg med udgangspunkt i brandingteori, opstille forslag til hvordan værdierne kan fremhæves ved anvendelse af
bestemte virkemidler i kommunikationen med et publikum i koncertsituationer på
vækstlagsniveau.
Kort sagt er branding at definere hvad dine værdier er og hvorfor du laver musik.
For at kunne teste, evaluere og forbedre kommunikationen, vil jeg præsentere sangmaterialet for fagfæller, ligesom har jeg tilmeldt bandet en musikkonkurrence, hvor
man modtager feedback fra artister og et bookingudvalg fra Jelling Festival. Denne
feedback skal anvendes til at optimere vores kommunikation og vil analyseres med
det formål. Efter implementering af feedbacken, vil vi spille en koncert mere, som jeg
vil videooptage og analysere ud fra relevant teori på området. Alle temaer vil så blive
samlet og jeg vil komme med et bud på en brandingstrategi i relation til koncerter.

1.3 Forudsætning og afgrænsning
Jeg ønsker en klar distinktion mellem mit eksisterende brand som solisten ”Jonas
Hammer” og det nye bands brand, på baggrund af erfaringer, jeg gjorde mig på bacheloruddannelsen. I et antropologisk studie fra 2017, undersøgte jeg omgivelsernes
oplevelse af mig, der på samme tid både optrådte som solist og som medlem af et
andet band. Jeg konkluderede, at der ikke var blevet foretaget en fyldestgørende forventningsafstemning og de signaler medlemmerne af det daværende band sendte,
virkede skadeligt for mit brand som solist. Mine opgaver på de tre universiteter jeg
studerede ved på bachelorniveau, har på denne måde alle haft udgangspunkt i virkeligheden, mens det teoretiske element har været anvendt, til at forklare de oplevede
fænomener i et større perspektiv.
Dette kandidatprojekt må ses i lyset af, at mit fokus for mine studier på Aalborg(Populærmusik og Lydproduktion - inkl. performancefag niveau A og B), Syddansk- (Brand
Management & Marketing Communication) og Københavns Universitet (Music-/ Arts
Management), siden 2015 hovedsageligt har været på forskellige problematikker i det
danske vækstlag. Dette kulminerede i 2018 med bachelorprojektet: ”Forretningsmodel for Odenseanske Vækstlagsmusikere”.
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Kandidatuddannelsen i Sangskrivning v. Det Jyske Musikkonservatorium, bød på
faget ”Formidling”. Her var omdrejningspunktet også branding af bands og opgaven
til eksamen lød på udførelse af pressebeskrivelser og analyse af egen kommerciel aktivitet og kommunikation på sociale medier.
Jeg vælger at afgrænse analysens omfang til analyse af feedback på tekster og demoer, samt feedback på en koncert og analyse af en videooptagelse af en anden koncert. Feedbacken vil blive givet af sangskrivere, henholdsvis professionelle og konservatoriestuderende, samt professionelle bookere.
Mit fokus i opgaven vil altså hovedsageligt være på dybdegående undersøgelse af
samhørig kommunikationen i sange og under koncerter udført af et mit band, som
vil være opgavens case. Konteksten (musiklivsforankring) for kandidatprojektet vil
således være ’det danske vækstlag’ og herfor udelades interviews med pladeselskaber, som ellers nævnt i projektbeskrivelsen (Bilag 1).
For at opnå konsensus i bandet, vil jeg inddrage og diskutere mine betragtninger
med medlemmerne undervejs i processen. Gennem forventningsafstemning, er det
mit mål at sikre enighed om, hvad vi som band ønsker at signalere.
Til sidst vil jeg fortage en diskussion af den anvendte teori samt vurdere analysens
resultater og på baggrund af dette, give et bud på hvordan koncerterne kan udbygges, mens kommunikationen holdes konsistent.

1.3.1 Projektændringer grundet praktiske omstændigheder
Grundet de praktiske omstændigheder omkring den aktuelle corona-pandemi, vil det
ikke være muligt at tage billeder til SoMe, ligesom det ikke er muligt at demonstrere
opgavens resultater ved en eksamenskoncert, som ellers skrevet i projektbeskrivelsen
(Bilag 1). Derfor udgår SoMe-afsnittet fra analysen og opgavens titel ændres. Den
opstillede tidsplan for projektet er delvist frafaldet af samme grund. Referater fra studiegruppemøder er iht. studieplanen vedlagt som Bilag 2.
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2. Brandingteori som opgavens metode og performanceteori
Som forklaret i afsnittet herover, har jeg opnået indsigt i emnet ”branding” gennem
uddannelse på flere universiteter og senest på kandidatuddannelsen. Fælles for uddannelserne har været, at jeg har studeret inden for det humanistiske genstandsfelt.
Når jeg vælger metode til udførelse af denne opgaves analyse, vil det således være
ud fra den specialiserede viden, jeg har opnået indenfor det humanistiske felt.

2.1 Kvalitativ tilgang og symbiose mellem det samlede brand
Jeg ønsker i denne opgave at foretage en dybdegående undersøgelse af hvordan mit
specifikke band kan brande sig. Der skelnes i denne opgave mellem branding på den
ene side og marketing på den anden. Branding er at definere, fremhæve og kommunikere et bands værdier, budskab og identitet, mens marketing er forbundet med salg
af varer, målgruppeanalyse mm. Jeg ønsker som skrevet at undersøge det første: Værdier og budskab.
Ved at vælge at arbejde induktivt og undersøge et specifikt problem kvalitativt, er
opgavens udgangspunkt empirien og jeg vil gennem analyse og argumentation, forsøge at generalisere på baggrund af et enkelttilfælde. Det er i henhold til problemformuleringen ikke mit mål at opfinde en formel for perfekt kommunikation, men gennem analyse af opgavens case, at undersøge hvordan mit bands værdier kan udledes
nuanceret.
Jeg vil i startfasen anvende kvalitative interviews af typen ”uformelle interviews”.
Disse åbner op for samtale med flere og jeg får mulighed for at styre samtalerne. Styrken består i, at jeg i starten af projektet kan holde min undersøgelse åben for uventede
inputs.
Senere i processen, når jeg har et mere konkret begreb om hvad casens brand indebærer og hvilke signaler musikken sender, vil jeg anvende semistrukturerede interviews. Her kan jeg med en interviewguide sikre, at interviewet holdes på emnet,
mens jeg stadig er åben for uventede inputs og får mulighed for at grave dybere i
uventede ytringer. For at sikre at jeg er åben for inputs fra enten litteratur eller fagfæller mens jeg dykker længere og længer ned i det valgte felt og min viden på området blive større, vælger jeg at arbejde ud fra den hermeneutiske tilgang. Jeg vælger
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denne tilgang i erkendelsen af, at arbejdet med værdier er fortolkningsbasseret og
hermed overvejene subjektivt, fordi jeg som fortolker, ligesom de inddragede fagfæller, har hver vores forforståelse. På samme tid vil det kunne sikre symbiose mellem
casens dele, sange, sceneoptræden, så alt analyseres i gensidigt forhold til helheden.

2.2 Opgavens metode til nuanceret fortolkning gennem brandingteori
Jeg har erfaret, at man i arbejdet med branding ikke kan anvende en step-by-step
guide, fordi alle stærke brands er unikke og styrken afhænger af modtagerens
(fans/andre aktører i musikbranchen) forhold til og forståelse af brandet og hermed afsender (bandets/solistiens) kommunikation. (2008, Hatch, M. & Shultz, M., s. 22)
For at kunne udføre en nuanceret analyse, iht. problemformuleringen, vælger jeg at
anvende VCI-teorien som opgavens metodiske analyseværktøj. Med denne
analysemodel er det muligt at danne et overblik over, hvilke parametre der er nødvendige at tage stilling til, i enhver brandingsituation. I bogen ”Taking Brand Initiative” (Ibid.), definerer forfatterne typiske faldgrupper i kommunikation, internt og
eksternt. VCI-teorien omhandler bandets:
-

Vision (V): Hvem vil vi være?

-

Kultur (C): Hvordan handler vi?

-

Image (I): Hvordan ser andre os?

I sin essens handler teorien om at klarlægge de tre kategorier og undersøge hvilke
uoverensstemmelser (gaps), der er imellem dem. Man må altså undersøge hvordan
de enkelte medlemmer af organisationen/bandet ser på organisationen og hvordan
andre ser på den. Derudover må man definere en vision for hvad man ønsker at repræsentere og udbedre
uoverensstemmelserne imellem dem. (Ibid., ss. 67-68)
På ses Figur 1, th. ses VCI-modellen, med de tre parametre og de mulige gaps i mellem. Et gap kan eksempelvis opstå, hvis bandet er uenig i visionen og
handler imod den. Her er det brand-managerens opgave at tilpasse visionen eller overbevise bandet om
at følge den. Ved at lukke gaps, opnås en sund
brandidentitet. (Ibid., s. 75)

Figur 1: VCI m. gaps (2008, Hatch, M.
& Shultz, M., s. 75)
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Jeg vil anvende VCI-modellen som opgavens metodiske ramme, til at strukturere undersøgelsen. Jeg vil definere en vision og undersøge gaps, mellem visionen, vores
image og vores kultur. Af hensyn til opgavens kronologi, vil VCI-delene analyseres
løbende med skiftende perspektiv ind og ud. Man må da have sig for øje, at der ikke
vil være en perfekt kronologisk orden, da flere emner i de enkelte temaer, bearbejdes
af flere omgange. Det er væsentligt at holde sig for øje, at der er tale om en fortolkning
af værdier indadtil, hvad man ønsker at stå for udadtil og hvad man rent faktisk står
for udadtil.
Idet bandet er helt nyt, forekommer det vanskeligt at vurdere image udadtil, men
dette vil jeg som skrevet undersøge med uformelle interviews med fagfæller. Indhentelsen af empiri til undersøgelsen af bandets kultur, vil foregå gennem et interview
med bandets medlemmer og analyse af en koncertoptagelse. Udførelsen af bandets
vision vil ske gennem egen-refleksion over sangenes indhold, samlet med de foreløbige resulter for image og kultur. På denne måde tager analysen sin begyndelse i
sangenes indhold. Ved at vælge VCI-teorien som analysens metode, sikrer jeg at fortolkningen af værdier er nuanceret. For at kunne indhente den nødvendige empiri til
vurdering af image, vil jeg tale med fagfæller om sangenes indhold, en koncert og
indspillede demoer.
I forbindelse med entreprenørskabsfaget på kandidatuddannelsen, udførte jeg eksamensopgaven ”Planlægning af Albumindspilning”. I eksamensopgaven anvendte jeg
bogen, der er en del af fagets pensum, ”Projektledelse i Løst Koblede Systemer” (1991,
Christensen, S. mf.). Denne teori giver et bud på hvordan man kan skabe konsensus
i en ledelsessituation og lægger op til at man sætter sig vidtløftige målsætninger, og
planlægger efter svævende resultater, tester, evaluerer og implementerer. (Ibid.)
Jeg finder VCI-modellen mere anvendelig som ramme om kandidatprojektets
skriftlige refleksion, da jeg ønsker konkrete resultater og ikke vidtløftige mål, ligesom
denne opgaves fokus ikke alene er på projektstyring og implementering, men også
på undersøgelse af konsensus i værdier og i kommunikationen af dem.
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2.3 Performanceteori til strukturering af koncerter
I den i indledningen omtalte håndbog ”Ud Over Scenekanten” (2019, Koch, K.), giver
forfatteren forskellige bud på hvordan man kan optimere en koncert, set fra et publikums perspektiv. Han giver konkrete bud på, hvordan man ved at stå på en bestemt
måde på scenen, ved en dynamisk sammensætning af setlisten, ved tilrettelæggelse
af den samlede koncertperformance efter en modificeret version af berettermodellen
og ved at lede visuelt fokus hen på centrale elementer undervejs, såsom mens der
synges eller under en solo, kan optimere publikums koncertoplevelse. På denne måde
betragter den skuespilleruddannede Kristian Koch, koncerterne som et helstøbt teaterstykke, hvor publikum skal ledes gennem stykket og inddrages så vidt muligt undervejs. (Ibid., s. 58)
Følgende udvalgte elementer fra bogen vil blive anvendt til at strukturere bandets
performance, med det formål at de i sangene iboende værdier, undersøgt i analysens
første del, kommunikeres hensigtsmæssigt til koncerter. To koncerter så vil blive
anvendt som empiri i opgavens fortsatte analyse.
Nedenstående Figur 2 er en gengivelse af den model der optræder for en 20 minutters koncert i bogen:

Figur 2: Sætlistekurve - 25 minutter (2019, Koch, K. s. 58)

Y-aksen repræsenterer intensitet på en skala fra 1-5, og X-aksen repræsenter koncertens forløb i tid. Den blå streg repræsenterer hvordan forfatteren finder det hensigtsmæssigt, at strukturere setlisten, med den stiplede linje, som forslag til placeringen
af et evt. stille og roligt nummer. (Ibid.)
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I forhold til opstilling på scenen giver det ifølge Kristian Koch, det bedste resultat at
opstille bandet i en såkaldt V-formation på scenen. Her tages højde for at vi er fem i
bandet:

Figur 3: V-formation (2019, Kock, K.)

I teorien giver denne opstilling, ovenstående Figur 3, optimal mulighed for kommunikation internt i bandet og med publikum, ligesom det giver optimal bevægelsesmulighed på scenen. Jeg har indsat stiplede pile, der markerer hvordan de forskellige
roller kan bevæge sig. Det sorte omvendte V illustrerer symmetrien på scenen, mens
de røde pile markerer, at både guitar, bas og vokal kan bevæge sig her. Ved at have
koordineret de individuelle musikeres ”baser” og bevægemønstre, kan man bruge
bevægeligheden til at sikre, at den der eksempelvis spiller solo, får publikums fulde
opmærksomhed under soloen og at der ikke er nogen der går ind i hinanden på scenen. (2019, Koch, K.)

11

3. Undersøgelse af brandidentitet
Dette analyseafsnit struktureres jf. metodeafsnittet ud fra VCI-teorien. Empirien præsenteres undervejs og jeg vil gennem denne, undersøge budskab og værdier gennem
nuancerne vision, image og kultur samt gaps imellem de forskellige. For at kunne
foretage en sammenhængende analyse, vælger jeg at strukturere analyseafsnittet i
følgende underafsnit:
1. Budskab og værdier
-

Analyse af empiri fra sangskriverstuderendes feedback på sange (I, V)

2. Bandnavn og beskrivelse
-

Udformning af vision på baggrund af værdier og samtale med bandet (V, C)

3. Koncerter
-

Analyse af empiri fra brancheaktørers feedback på 1. koncert (I)

-

Analyse af empiri fra videooptagelse af 2. koncert (V, C)

4. Forventningsafstemning med bandet
-

Empiri gennem gruppeinterview med bandet (V, C)

5. Delkonklusion
-

Opsummering af analysens resultater

Her præsenteres vores sangliste ved undersøgelsens start. Teksterne til sangene er
indlagt som Bilag 3.
Erfaringen fra konservatoriets tournéuge tilbage i november var, at mere rolige
sange blev taget mindre godt imod, end højintense af nye publikummer. Derfor vælger vi at undlade rolige sange i et 20 minutters set, og det er herfor de følgende fem
sange vi spiller:
1. Frelseren Er I Landet
2. Hun Har
3. Du Bar’ Forlod Mig
4. SuperEgo
5. Cilles Lykkelige Dag
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3.1 Budskab og værdier i sangene
I forbindelse med undervisningen i faget ”Tekst”, en del af hovedfaget ”Sangskrivning” på konservatoriet, forestod jeg undervisningen d. 28. januar 2020. Forinden
havde jeg sendt teksterne til tre sange som vi spiller i bandet, til de øvrige kandidatstuderende og underviseren. I teksttimen diskuterede mine medstuderende, underviseren og jeg, sangene ”Hun Har”, ”SuperEgo” og ”Du Bar’ Forlod Mig” (Bilag 3,
ss. 3-5), ud fra følgende spørgsmål, som jeg havde konstrueret ud fra studieplanen,
sat i rækkefølge efter Blooms taksonomi:
- Hvad handler sangene om?
- Formidles budskabet klart? (Både enkeltstående sang og samlet)
- Hvilke kunstneriske og stilistiske fællestræk er der?
- Hvilke kunstneriske udtryksformer er anvendt, hvordan og hvorfor?
- Hvad kunne konkret ændres og til hvad, for at opnå et stærkere udtryk.
Der var enighed om at sangen ”Hun Har” (Bilag 3, s. 3) handler om en kvinde der er
stærkere end manden. Mine medstuderende oplevede at der var antydninger af, at
sangen handler om et halv-fast forhold, men at denne del var uklar. Derudover gjordes jeg opmærksom på, at linjen ”du har”, der optræder i teksten bør flyttes ned til
den sidste linje, så den får større gennemslagskraft.
For mig handler sangen om en Femme Fatale: ”Selvsikker og erotisk selvbevidst kvinde,
der forfører, dominerer og ødelægger mænd.” (Denstoredanske.dk). Dette stemmer til
dels overens med de signaler, mine medstuderende mener sangen sender. Signalet er
altså ”problemfyldt forhold/ Femme Fatale”.
Teksten i sangen ”SuperEgo” (Bilag 3, s. 5) oplevedes grundlæggende som to usammenhængende dele. Underviser Kristina Holgersen, der har læst stort set alle mine
tekster i nu halvandet år, udtalte at vers-delen i denne, var noget af mit bedste materiale til dato. Derfor ærgrede kvaliteten af teksten i pre-chorusset hende. Hun kommenterede at teksten her, blev for genforklarende og det kunne være et plus at den
perspektiverede i stedet. ”Kast os op til stjernerne”, som hun sagde.
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Her oplevede jeg lidt af en udfordring grundet flere ting. For det første har jeg skrevet
teksten i vers, men ikke i pre-chorusset. Derfor skal jeg have forklaret ham jeg har cowrited med, at hans del cuttes. Sangen er skrevet på 10 minutter i et øvelokale og vers
er forbedret løbende siden, så jeg regner ikke med at der er et problem i at forklare
ham, at teksten ændres løbende. Jeg har forsøgt at gentænke hele metrikken og teksten i stykket siden, men er i skrivende stund ikke kommet frem til noget endeligt.
Sangen signalerer ifølge mine medstuderende ”liberal egoisme”, og her opstod en for
mig spændende diskussion af hvorvidt de værdier teksten ”SuperEgo” signalerer, er
positive eller negative. Mine medstuderende beskrev ordene som negative her i sangens 2. vers:
”Og vi vil alle sammen ha’ noget for noget
Koste hvad det vil
Vi vil ha’ byster der hvor andres har stået
Men vi må rejse dem selv
Og vi må rejse dem selv
Og vi må rejse os selv
Ja vi må rejse os selv”
(Bilag 3, s. 5)
For mine medstuderende er sangen ladet af tanker om egoet i negativ forstand. Jeg er
selv af den overbevisning, at den repræsenterer den kamp jeg selv oplever i min hverdag, for succes med og anerkendelse af det jeg laver. Når jeg i ovenstående vers skriver: ”Vi vil ha’ byster der hvor andres har stået” er det således et udtryk for respekt for
de mennesker jeg står på skuldrene af, i den tradition jeg skriver mig ind i. Fra mit
synspunkt, er det en anerkendelse af den massive inspiration jeg har fundet i Bob
Dylan, mens jeg på samme tid ved, at der kun er én der kan sørge for, at jeg opnår
mine personlige mål - mig selv. Sangen handler således for mig om at tage og give,
og tage ansvar for egen skæbne med håb om, at man en dag får samlet sammen til at
opnå sit mål i livet som individ. Det er for mig lidt en skam at min ”Empowerment”sang, får en negativ betydning ud af til, men jeg kan godt leve med det. Jeg vælger
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iht. opgavens formål at respektere at sangens signal er ”liberal egoisme” i negativ forstand.
Om teksten ”Du Bar’ Forlod mig” (Bilag 3, s. 4) blev det diskuteret hvem sangen
handler om, da det ikke fremgår eksplicit af teksten. Der var en generel anbefaling
om, at der bliver anvendt tydeligere billeder end ”Det sku’ vær’ os der fik fri leg” og ”At
miste sine bedste år”. Yderligere kommenteredes det, at scenen kunne sættes bedre, så
der er ”en klar indflyvning” i sangen. Til sidst blev det sagt at 3. vers mangler at blive
mere tidsbestemt, som de øvrige er det.
Jeg er glad for kritikken, men jeg har ikke i sinde at ændre noget i teksten, da den
med de vage antydninger, står som et personligt symbol for mig. Jeg finder temaet
for privat til at nævne direkte i dette kandidatprojekt, men kan sige så meget, at jeg
finder det befriende at synge denne sang, der for mig handler om at være ”afmægtig”,
”fortvivlet” og i ”vildrede”.
Jeg føler ikke at vi nåede op på et mere overordnet plan på den relativt korte tid (60
min) vi havde. Dog modtog jeg en del adjektiver for image, som jeg kan bruge i udformningen af visionen.
Senere indspillede vi tre demoer i et studie. Jeg kan lynhurtigt komme til at overtage
hele styringen af projekter, så da vi skulle indspille demoer til projektet, valgte jeg at
tage til Tyskland, mens bandet gik i studiet for at indspille. Jeg indspillede således
vokalen efterfølgende. Jeg var interesseret i at vi arbejdede som band, og at bandet
havde lige så stor kontrol og ejerfornemmelser som jeg, at det ikke bare var min vision
vi udførte, men vores.
Demoerne er vedlagt som Bilag 4 til 8. ”SuperEgo”, ”Hun Har” og ”Cilles Lykkelige
Dag” er optaget i studiet, mens ”Frelseren Er I Landet” og ”Du Bar’ Forlod Mig” er
optaget i øvelokalet.
I forbindelse med faget ”Fællestime” på konservatoriet d. 5. marts, diskuterede jeg
demoen ”Cilles Lykkelige Dag” (Bilag 8) med en bachelorstuderende på sangskriverlinjen. Han kommenterede, at teksten (Bilag 3, s. 6) virkede indadvendt, at intentionen var uklar og at den havde en usammenhængende historie. I samme forbindelse
lagde han vægt på at bandet, med hans ord var ”legesygt”, ”modigt”, ”egenrådigt” og
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emmede af ”overskud”. Han pegede på bandet TV-2 som reference. Herudover beskrev han de ”Ja ja ja ja”-råb jeg laver som værende unikke og fede, en signatur vi
havde diskuteret i bandet, skulle bruges bevidst, ligesom James Hetfields ”Yeah”2 eller Michael Jacksons ”Hee-hee”3.
Jeg har ikke fået feedback på ”Frelseren er I Landet” (Bilag 3, s. 2) og det følgende er
udelukkende mine egne betragtninger. Sangen er en protestsang, der spiller på ideen
om at Kristus kommer til kaffe i et helt almindeligt dansk hjem. Jeg er generelt ret
optaget at historier i Biblen i en del af mine værker og selvom jeg indtil videre hovedsageligt har hentet inspiration fra de gammeltestamentlige skrifter i min sangskrivning, har jeg her valgt at bevæge mig over i det ny. Temaet er ”oprør mod systemet”
med en ”satirisk” dog ”højtidelig” vinkel. Satiren tillader, at jeg kan forkynde hvad jeg
selv anskuer for værende alvorlige problemer i samfundet. Når budskabet pakkes
ind i den absurde fortælling om Kristus der kommer i Ekstra Bladet, kan jeg uden at
forekomme rabiat, få afløb for denne del af mit sangskriverskab og min forpligtigelse
som kunstner: At skabe dagsordensættende kunst.
Værdierne i de præsenterede sange er ”problemfyldt forhold/ Femme Fatale”, ”liberal egoisme”, ”vildrede”, ”legesygt”, ”modigt”, ”egenrådigt”, ”overskud”, ”oprør mod systemet”,
”satirisk” og ”højtidelig”. Disse værdier anvendes i videre analyse af kommunikation
under koncerter.

2 https://www.youtube.com/watch?v=1yEMWTIqqBY
3 https://www.youtube.com/watch?v=2UGliJzlhew
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3.2 Bandnavn og beskrivelse
Til at starte med kaldte vi os ”Eftertanke”, da SPOT Festival i deres program for 2019,
havde beskrevet mit materiale som værende ”[…]sange der giver stof til eftertanke”. Det
var til at starte med oplagt at gå den vej, men jeg følte ikke, at vi var landet på det
rigtige navn. Vores trommeslager gjorde udtryk for at ”Eftertanke virker lidt for åbenlyst
og højtideligt”. Vi vil på den ene side gerne fremstå ydmyge og eftertænksomme, men
på den anden side er sangene og det udtryk vi går efter også højtideligt, iht. foregående afsnit. Vi ønskede at vise, frem for at fortælle.
Da jeg selv er inspireret af forfatter Kim Leine, foreslog jeg at vi tog navn efter hans
roman ”Profeterne i Evighedsfjorden” eller ”Rød Mand/ Sort Mand”. Igen bliver
navnet lidt for vidtløftigt, vildledende og prætentiøst. På samme tid begyndte vi at
overveje, at vi ligesom The Minds of 99, gerne ville have et navn, der også kunne
fungere på engelsk.
Sangene er udelukkende skrevet i perspektivet 1. persons-fortæller, så vi blev enige
om:
Virgil
Dette personnavn åbner muligheden for at skabe identifikation og brande en opdigtet
persona. Denne form for bandbranding ser man for eksempel også med The Minds
of 99 og Lukas Graham. Her er der tale om et band, men frontfiguren i bandet er mere
centralt placeret, end det øvrige band.
Da jeg som skrevet indledningsvist, arbejder med at brande mig selv som sangskriver og artist, ønskede jeg at min persona er sanger i bandet, men på samme tid, er der
sider af brandet Jonas Hammer, som vil blive nedtonet i Virgil. For eksempel er det
centralt for historien om Jonas Hammer, at han er lykkeligt gift, moden og retskaffen.
Disse tegn ønsker jeg at nedtone i Virgil, til fordel for mere ”ungdommelighed”, ”kaos”,
”vildrede” og ”virilitet”. Brandet bliver således ikke opdigtet skuespil, men er en fremhævelse af bestemte indre værdier i os selv og nedtoning af andre.
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3.2.1 Energisk pop-rockband, der dyrker festen og nærværet
Et band skal have en pressetekst. Den tekst der på under 400 tegn, fortæller omverdenen hvem, hvad og hvorfor de skal komme til koncerten. Bandets vision.
Det har været svært at bedømme de væsentligste værdier for ”Virgil” og der har
været flere skitser undervejs, der er blevet rettet og slettet. Efter en masse arbejde,
endte jeg med dette udgangspunkt, som vi anvender:
”Det energiske pop-rockband Virgil, dyrker festen og nærværet i salen. Det musikalske udtryk udfylder hullet mellem Peter Sommer og The Minds of 99 og består af
fængende popmelodier, intense rockpassager og grundigt gennemarbejdet lyrik.
Sangene handler om den tidstypiske forfængelighed, om teenage-forelskelsen der
genantændes og om den skæbnesvangre tirsdag, da ”frelseren kom i Ekstra Bladet”.
Med erfaring fra Tinderbox og Heartland, optrådte bandet på SPOT 2019.”
Denne pressetekst beskriver bandets stil og udtryk, referencer og erfaring. Derudover
er flere sangtemaer fremhævet, da det er en central del af konceptet. Presseteksten er
gennemgået og godkendt af hele bandet og er således et udtryk for visionen, med
hensyntagen til kultur, iht. VCI-modellen.
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3.3 Koncerter
Indtil nu, har jeg undersøgt sangenes indholdsmæssige værdier, ud fra mit eget og
andre sangskriveres perspektiv. Jeg har i samarbejde med bandet fundet bandnavnet
Virgil og har opstillet en vision. I det følgende afsnit, vil jeg ud fra de foreløbige resultater, give et bud på hvordan vi kan strukturere to koncerter og analysere feedback
på den første koncert og en koncertoptagelse af den anden.
For overblikket, anvender jeg betegnelserne Vokal, Guitar, Bas, Synthesizer og
Trommer, i stedet for musikernes borgerlige navne. Dette fjerner ligeledes en del af
opmærksomheden fra subjektet og en mere nøgtern analyse vil kunne finde sted.

3.3.1 Overvejelser om setlisten og koncerternes opbygning
Når vi den 6. februar optræder i Kolding, skal vi spille i 20 minutter til en musikkonkurrence for vækstlagsbands. Langt størstedelen af publikum har aldrig hørt vores
sange eller om os. Ud fra Kristian Kochs model, skal intensiteten stige fra første sang
mod sidste. Derfor vælger jeg at opstille sangene i en sådan rækkefølge. Dog argumenterer den engelske manager og youtuber Damian Keyes4 for, at man bør starte
med den stærkeste sang man har, fordi publikum netop aldrig har hørt sangene før
og vil være mere tilbøjelige til at blive til resten af koncerten, hvis de blev blæst tilbage
fra første sang. Grundet min egen erfaring som performer, tilslutter jeg mig sidstnævnte, da jeg oplever at publikum ikke snakker til mine koncerter, når første sang
på settet indeholder en tekst og et udtryk, der er kuriøst og fanger folks opmærksomhed.
Jeg ønsker at anvende Kristian Kochs setlistemodel, men jeg vælger at spille et nummer med et mere intenst udtryk som det første. Hvis jeg skulle følge hans model,
skulle det første nummer være ”Hun Har”, men denne sang er ikke lige så særegen
og catchy, og jeg forventer således ikke at den vil fange publikum på samme måde
som ”Frelseren Er I Landet”. Denne giver publikum en forsmag på det særpræg og
den lyd der er kendetegnende ved Virgil og hermed hvilket show, de nu skal være
vidne til. ”Frelseren Er I Landet” har energi, en satirisk tekst og opsummerer de musikalske elementer vi anvender i 20 minutter.

4 https://www.youtube.com/watch?v=0gWDDDIRx-I
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Jeg finder det yderligere relevant, at ”Du Bar Forlod Mig” åbnes med vokalen der
synger hooket solo a capella, på tonen E. Ved at spille ”Hun Har” (E-dur) op til denne,
vil jeg som sanger have meget let ved at ramme tonen, når sangen skal starte. Herfra
stiger intensiteten op gennem ”SuperEgo” til musikalske klimaks med synth-passagen i ”Cilles Lykkelige Dag” og det brag sangen slutter på. På samme tid lægger omkvædet op til lykkefølelse og det er oplagt at lægge sangen sidst, da jeg ønsker at
efterlade publikum med et smil.
På Figur 4 herunder er setlisten opstillet, som den ser ud på Kristian Kochs kurve og
underneden i listeform.

Figur 4: Setlisten

Setlisten i Kolding og Århus
Frelseren er i Landet
Hun Har
Du Bar Forlod Mig
SuperEgo
Cilles Lykkelige Dag
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Jeg ønsker at spille 20 minutter med meget kort hul til klap eller direkte overgang
mellem numrene. Kristian Koch anbefaler huller til klap, (2019, Koch, K.) hvorfor vi
indlægger dette, med det in mente at man erfaringsvist i et kort set, hvor publikum
ikke kender bandet, ikke må trække energien ud af koncerten, med for lange huller.
Derfor lægges speaks henover sanges introer. Jeg indlægger et speak mellem sang 1
og 2, og det er oplagt at speake henover det statiske basostinat i ”Hun Har” (Bilag 5).
I det speak vil jeg henvende mig til publikum, med henblik på at vise at bandet er
udadvendt og virkelig dyrker nærværet iht. visionen. Målet med speaket er at lukke
publikum ind i musikken, at vise at man er her, med dette specifikke publikum og at
minde om bandets navn.
Ved at indlægge direkte referencer til Koldings byliv, er det målet at udvise engagement for denne specifikke by og dette specifikke publikum. Jeg kontaktede min
fætter som bor i Kolding, for at høre nærmere om hvilket sted man går i byen i sine
20’ere og hvilken gade man skal bo i, hvis man vil bo det rigtige sted. Speak 1 ligger
således mellem første og andet nummer og lyder som følger:
”Kære Kolding, vi hedder Virgil og vi har glædet os helt vildt til at feste i 6000 i aften. Den
her sang handler om hende du møder nede på Tordenskjold, der hiver dig med hjem i lejligheden på Jernbanegade.”
For at teste hvor oplagte publikum er, indlægger vi et simpelt syng-med-stykke i
”Hun Har”, hvor publikum opfordres til at råbe ”Yeah” i kontraststykket. Dette
stykke gentages i outroen. Stykket fungerer som et call-response mellem sangeren og
koret og sangerens gestikulationer opfordrer publikum til at synge med.
Jeg ønsker iht. Kochs teori om stigende intensitet, at publikum aktiveres gradvist,
fra passivt stående til hoppende. Derfor indlægges et klap-med-stykke i ”Du Bar’ Forlod Mig”. I denne sang er indlagt en elastik, et stykke hvis længde kan variere, som
vokalen styrer længden på. (2019, Koch, K.) Helt konkret laver bandet et breakdown,
hvor guitaren pumper på tonen F. Dette bliver han ved med indtil vokalen starter
med at synge igen. I dette stykke har alle på nær guitaristen frie hænder og alle kan
derfor klappe og få publikum til at klappe med. Når publikum klapper, går vokalen
i gang med at synge igen.
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I speak 2 er det målet at undersøge om publikum er engagerede, sangen efter (SuperEgo), har nemlig et oplagt ”syng-med-stykke” men for ikke at ende i krampagtigt
forsøg på at få det umulige til at lykkedes, lægger vi en føler ud. Speak 2 kommer
derfor før den andensidste sang og lyder som følger:
”Tusind tak. Der kan godt komme smæk på, på Godset hvad? Har i det godt?”
Hvis publikum virker oplagte, vil vi i SuperEgo, få publikum til at synge med fra
sidste omkvæd. Det er vokalens opgave at tage mikrofonen af stativet, gå ud på scenekanten og gestikulere korrekt.
Det sidste speak har den funktion at minde om navnet, at advare om at det er sidste
nummer og at løfte festen op til det sidste gear: ”Vi hedder Virgil og her kommer den
aller sidste, tak skal i have.”
Som Kristian Koch skriver, er scenetøj vigtigt, ikke hvad det specifikt er man har på,
men det at man sender et signal om seriøsitet, ved ikke at have sit dagligtøj på, på
scenen. Vi valgte derfor at iføre os noget simpelt, der skulle signalere enhed: Mørke
jeans og en hvid t-shirt. Synthesizeren blev iført en gul t-shirt, for lettere at fremhæve
ham, når han er i fokus undervejs. (Ibid., ss. 233-234)

22

3.3.2 Ilddåben i Kolding
Vi optrådte for første gang på Godsbanen i Kolding. På baggrund af koncerten modtog vi feedback fra hhv. Jelling Festivals bookingudvalg, fra rapper Marc Johnson og
fra sangskriver/producer Esben Svane.
De roste teksterne, som blev formidlet let forståeligt. De gjorde udtryk for at lyrikken var hip-hop inspireret, med den måde rimene er sat sammen på og den ”[…]ægte,
sjove og varme poesi.”, som Mark Johnson sagde det.
Om lyden gjorde de udtryk for at bandet spiller luftigt og giver plads til lyrikken,
mens ”synthen fuldender universet”.
Der er masser af arbejde foran med at øve det lyse register i vokalen, da det bliver
skrøbeligt i det høje. Mere overordnet gjorde feedback-panelet udtryk for, at Virgils
image er ”original” og ”pudsig” og har potentiale på nationalt plan.
Vores egen oplevelse af koncerten i Kolding var ikke god, da den forekom rodet og
der var således dårlig stemning i bandet. Vi havde ingen lydprøve, pladsen på den
ellers store scene var dårligt udnyttet af spillestedet og publikum stod langt fra scenen i den store sal.
Dog fungerede råb- og klap-stykkerne i ”Hun Har” og ”Du Bar’ Forlod Mig” rigtig
godt, ligesom jeg havde en oplevelse af at vi fik god kontakt til og respons fra publikum gennem de indlagte speaks. Vi tager derfor den generelle opbygning med til
Århus, når vi spiller der.

3.3.3 Siddekoncert i Århus
Den anden koncert foregik på Klubscenen i Musikhuset Århus d. 3. marts 2020. Koncerten blev videooptaget, og optagelsen findes her:
https://youtu.be/QV5BNrCTVbY
Jeg vil i det følgende beskrive udvalgte bevægemønstre på scenen, hvad der signaleres og hvordan der kan optimeres, så bandets værdier fremhæves. Undersøgelsen
af gaps, vil blive foretaget i henhold til afsnittet om sangenes indhold. Det er ikke
hensigten at alle bevægelser på scenen skal planlægges eller koreograferes minutiøst.
Formålet med analysen er at foretage nedslag, hvor bandets signaler (C) strider mod
de værdier vi ønsker at kommunikere (V), altså hvor der opstår gaps. Nedslagene til
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analysen vil vælges ud fra den generelle oplevelse og hvor der særligt er brug for
optimering:
Det første der springer mig i øjnene er, uligevægten i placeringen på scenen. Det
kan være svært at se for det baghoved der er optræder i venstre side af videoklippet,
men sceneopstilling så således ud:

Figur 5: Opstilling på Klubscenen

Ved den ovenstående opstilling (Figur 5), er der minimal eller begrænset bevægelighed for alle på nær guitaren.
Fra starten af koncerten [0m:27s] oplever jeg, som seer, at være til koncert med et
indadvendt band. Som det ses af nedenstående Figur 6, står alle og kigger ned i jorden, eller på deres instrument. Dette strider imod visionen om at være et energisk
pop-rockband, der dyrker festen og nærværet. Her opstår altså allerede et gap mellem visionen og kulturen, i henhold til VCI-modellen. Yderligere gap mellem samme,
opstår idet alle på nær bassisten, har sort tøj på, på trods af at aftalen forlød på hvidt:

Figur 6: Printscreen af koncertoptagelse [0m:51s]
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I det første nummer ”Frelseren Er I Landet” [0m:27s - 4:00], står alle stille, tilbagetrukket og kigger ned. (Figur 6) Det bedste resultat opnås iht. afsnittet ”Overvejelser
om setlisten og koncerternes opbygning”, hvis man fra første akkord lader publikum
vide, hvad der er det centrale. De budskaber der er i teksterne betyder meget i musikken og det er derfor vigtigt at sangeren ikke fjerner fokus fra dette. Det er dog også
centralt, at bandet er en nærværende enhed. Som Kristian Koch beskriver, må man
ikke fyre alt af fra starten, men intensiteten bør følge kurven. Derfor er det vigtigt at
instrumenterne bliver på deres plads i første nummer, som det er tilfældet.
Det er vigtigt, at der ikke fjernes fokus fra teksternes budskaber, da disse er centrale
iht. vision og image, hvorfor alle skal forholde sig stationært til at starte med. Det er
dog iht. vision også vigtigt at alle kigger ud over scenekanten og ikke ned, således
publikum inviteres indenfor og man føler sig inddraget. Med sangens 2. vers kommer
vokalens ”Kristus-gestikulation” (Figur 7). Denne gestikulation fremhæver værdien
”højtidelighed” og har til formål at understrege lyrikken: ”Jeg er Guds egen søn og jeg er
søn af en snedker[…]” (Bilag 3, s. 2).

Figur 7: Kristus-gestikulation [2m:20s]

Derfor er det ligeledes vigtigt at vokalens hænder forholder sig i ro op til dette punkt,
således gestikulationen virker endnu stærkere når den kommer. Jeg bemærker at vokalen foregriber gestikulationen allerede da 2. vers begynder [1m:52s], hvilket er en
fejl der underminerer gestikulationens effekt, idet historiens perspektiv på dette tidspunkt, endnu ikke er skiftet til Frelserens, som først optræder halvvejs inde i 2. vers.
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I overgangen mellem første og andet nummer [4m:00s - 4:07] klapper publikum ikke.
Det kan skyldes mange ting. At bandet fortsat opfører sig indadvendt og kigger ned
og rundt på hinanden, i stedet for at vise anerkendelse af at der er et publikum i rummet, er måske en af grundende til, at der ingen respons er.
Som skrevet var det aftalt at vokalen skulle lægge et speak ind i starten af 2. nummer, hvormed bandet skal vise, at vi forholder os til denne koncert, her og nu.
Guitaren bevæger sig en hel del til musikken allerede fra 1. nummer og nu begynder
bassen også at vise at han nyder at spille. Intensiteten i bevægelserne stiger en smule
her ganske som planlagt. Især synthesizeren udnytter, at denne står med siden til
publikum og groover med hele kroppen, men bandet kigger fortsat meget rundt på
hinanden og ned i stedet for at kigge ud.
I mellemspillet fra [6m:00s] kommer guitaren ud i position og griber fokus og går
tilbage lige før C-stykket, hvor call-response-testen kommer. Nu begynder publikum
så småt at nikke med hovederne.
I breakdownstykket bliver musikken et soundscape, med et repeterende basostinat.
Guitaren og synthesizeren sætter sig på knæ [7m:25s] for at rode med pedalerne, hvilket virker super godt, de skal bare gøre det på que og ikke tilfældigt. At de to sætter
sig og aktivt viser at de arbejder med at skabe lyden, fremhæver værdierne: ”overskud” til at skabe lyden live og det du hører er den ”ægte” vare.
Fra outroen [8m:00s], tager vokalen mikrofonen af stativet. For første gang under
koncerten er denne bevægelig og intensiteten stiger. Ved at pege mikrofonen ud mod
publikum når der synges ”yeah”, viser vokalen, hvor det er mening at de skal synge
med og inddrager dem.
Nu klapper publikum mellem numrene.
I det tredje nummer: ”Du Bar’ Forlod Mig”, begynder de enkelte medlemmer af bandet at groove med kroppen, og tage fokus når de skal have den. Eksempelvis griber
guitaren den i mellemspillet [10m:37s], efter omkvædet og alle andre i bandet, retter
fokus korrekt. Ligeledes i breakdownstykket [10m:52s], bevæger guitaren sig langsomt ud til forkanten af scenen, mens vokalen synger. Dette sikrer, at de to der er i
fokus auditivt, også er det visuelt.
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Som det ellers var meningen, bliver der ikke lagt op til at publikum klapper med her.
Denne opgave, bør forvaltes af hele bandet, på nær guitaren, der helt korrekt tager
fokus og går frem på scenen.
Vokalen forsøger ihærdigt at signalere den ”vildrede” og det ”kaos” iboende i sangen.
Jeg vurderer, at vi kunne have valgt følgende bevægemønster (Figur 8) under nummeret, for at åbne den meget lukkede og tilbagetrukne sceneopsætning mere op og
på denne måde, skabe mere kontakt til publikum. Jeg tager her højde for, at de stationære instrumenter (trommer og synthesizer) er placeret af teknikeren på spillestedet:

Figur 7: Ideel opstilling og bevægemønster fra første sang

Illustreret i Figur 9 herunder, er bevægemønsteret der følger. Med omkvædet
[11m:13s - 11:38], begynder guitaren (blå) at vandre ude på scenen, således musikken
kommer ud over scenekanten. Herefter bevæger guitaren sig tilbage og vokalen
(grøn) begynder at udnytte scenens bredte også iht. Figur 9:

Figur 8: Bevægemønster 1
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Mens vokalen er i venstre side, kunne guitaren gå ind mod midten (stiplet blå), tilbagetrukket og bassen kunne trække ud til højre scenekant (stiplet orange). På denne
måde ville scenens fulde bredte udnyttes og vægten blive fordelt lige igen. Yderligere
ville bevægemønsteret introducere bassens nye base på scenekanten.
Bassen åbner nemlig næste nummer ”SuperEgo” [11m:45s], med et ostinat spillet
solo. Ved at vandre ud mod scenekanten, optager denne naturligt fokus i overgangen.
Nu hujer publikum og med speak 2 ”Kan i tåle lidt mere Århus? Vi er kommet for at
ofre ALT, men vi vil have noget igen” [11m:45s], skabes en naturlig overgang til den
næste sangs tema. Her tester vokalen stemningen hos publikum, men responsen er
stadig sparsom. Speaket passer perfekt i konteksten til sangen og åbningslinjen ”Vi
vil alle sammen ha’ noget for noget” (Bilag 3, s. 5). Der skabes dog forvirring i signalerne,
idet vokalen vælger at gå ud til venstre, i stedet for at blive stående og manifestere
budskabet.
Under 1. vers, træder vokalen ud på scenekanten med mikrofonen i hånden. Ved at
bevæge sig i henhold til Figur 10 herunder, er det lettere at fange alle i rummet, også
publikum nede bag ved.

Figur 9: Bevægemønster 2

Ved at komme ud på scenekanten mod venstre og holde øjenkontakt ud til publikum i ca. 6 sekunder, rykke videre mod højre, holde øjenkontakt i ca. 6 sekunder og
rykke tilbage til midten (Figur 10), er vokalen helt nærværende i salen, mens bandet
holder deres positioner, så al fokus er på formidling af teksten. (2019, Koch, K.)
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I mellemspillene [12m:58s] er der stor forskel på, hvor meget den enkelte bevæger
sig. Vokalen og synthesizeren bevæger sig meget, mens det øvrige band er mere stillestående. Dette sender blandede signaler og (især) vokalen fjerner fokus fra guitarriffet, som burde være det mest centrale her. Mængden af stilstand arbejder imod det
højintense musikalske udtryk.
I overgangen til sidste nummer [15m:59s] er bandet atter ekskluderende. (Figur 11)

Figur 10: Ekskluderende kommunikation

Som det ses af ovenstående, kigger alle ned og væk fra publikum i overgangen. Her
kommer et Speak 3 ind, hvor det annonceres, at sidste nummer spilles, iht. afsnittet
”Overvejelser om setlisten og koncerternes opbygning”, dog uden annoncering af
bandets navn.
I introen til nummeret [16m:08s - 16:33] ligner det, at vokalen ikke ved hvad han
skal gøre af sig selv. Det samme gør sig gældende for guitaren under første vers, hvor
denne ikke spiller.
Generelt ser det ud som om, vokalen har store problemer med at holde sig beskæftiget, når denne ikke synger. I mellemspillet [17m:18s], går vokalen helt ud til venstre
og tilbage igen. Her havde det været mere oplagt at bassen og guitaren forholdt sig
efter mønsteret i Figur 8, hvor disse er placeret på scenekanten i hver sin side, med
vokalen stationært ved udgangsposition.

29

Midt i 2. vers [17m:45s], gestikulerer vokalen klavermelodien, med højre hånd, med
det formål at publikums opmærksomhed skærpes omkring den detalje, på samme tid
siger teksten: ”Jeg fik lært at tage et G” (Bilag 3, s. 6).
Det samme gør sig gældende når vokalen gestikulerer det tromme-fill der spilles
[18m:19s]. På denne måde forsøger vokalen at rette fokus mod de to stationære medlemmer, der ikke kan gå frem på scenen, når fokus skal være på dem. Dette effektueres yderligere, når synth-ostinatet går igang [18m:47s] og vokalen træder om mellem
trommerne og synthesizeren og gestikulerer at denne spiller med sidstnævnte.
Som det ses af nedenstående Figur 12, bevæger bassen sig på samme tid ind mod
midten og retter fokus mod synthesizeren:

Figur 11: Synth-ostinat

Alt dette signalerer at bandet har ”overskud” til at lytte til hinanden og være opmærksom på de andres roller og ord. Yderligere fremhæver bandet den beskrevne værdi
”legesygt”, hvilket uden tvivl er iboende sangen, om en af vores medstuderende på
konservatoriet: Cecilie Dyrberg. (Bilag 3, s. 6)
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Når det sidste omkvæd skal synges, går vokalen tilbage i position. Dette illustreres
ved den grønne pil på Figur 13:

Figur 12: Bevægemønster 3

Under synth-ostinatet ville det være oplagt at følge bevægemønsteret for guitar (stiplet blå) og bassen (stiplet orange) illustreret i ovenstående Figur 13. Her vil det være
første gang guitaren og bassen mødes under koncerten og det vil signalere, at bandet
er en ”legesyg” enhed fuld af ”overskud”, der holder en fest sammen, mens ligevægten
på scenen bevares.
I koncertens outro [19m:36s - 20:14] er der ingen der har den. Alt er kaos og selv slutakkorden går galt. Når bandet vælger at agere som de gør, sender det et indadvendt
signal om ligegyldighed, som det ses af nedenstående Figur 14:

Figur 13: Ligegyldighed
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Når man spiller vækstlagskoncerter med lynhurtige change-overs mellem bands, er
det nødvendigt at pakke sit gear af scenen i en fart, for at give plads til de næste.
Derfor kan man med fordel skære 1 minut af sit sæt, og bruge det ene minut på at
anderkende publikums applaus. I videoklippet bruger bandet hele 60 sekunder(!) fra
[20m:00s - 21:00] på at se uorganiserede ud, inden der pakkes sammen. Det sidste
publikum oplever er altså et stærkt signal om uprofessionalisme og ligegyldighed.
Vi havde aftalt, at guitaren og synthesizeren skulle lade tonen ringe i et delay-loop,
mens hele bandet mødes på scenekanten efter opstilling i Figur 15:

Figur 14: Slutopstilling

Ved at stille op efter ovenstående Figur 15, anerkender bandet, at publikum er til
stede i rummet Bandet viser, at de anerkender det siddende publikums klappen og
tager situationen alvorligt.
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3.4 Forventningsafstemning med bandet
Da vi på dette tidspunkt i processen er ramt af den verdensomspændende pandemi
Covid-19, var det ikke muligt at mødes fysisk til en forventningsafstemning og jeg
opstillede derfor det semistrukturerede gruppeinterview, som en videokonference
via Zoom.
Jeg ønskede i interviewet at berette om processen omkring netop gennemgåede analyse, for at bevidstgøre dem om arbejdet og for at undersøge hvilken holdning de
havde til det arbejde jeg har lavet.
Interviewet varede i 53 minutter og alle i bandet var til stede. Det var ikke muligt at
optage interviewet, så jeg refererer i det følgende fra de noter jeg tog på papir undervejs. Undervejs skrev jeg ordrette formuleringer ned, når jeg fandt disse særligt væsentlige for undersøgelsen. Disse er citeret direkte i følgende referat. Referatet blev
sendt til medlemmerne af bandet, som alle tilkendegav, at deres oplevelse og tilkendegivelse refereres fyldestgørende.

3.4.1 Gruppeinterview med bandet
Jeg startede interviewet med at bekendtgøre formålet med interviewet, rammesætning omkring interviewet og den samlede opgave samt hvordan deres ytringer vil
blive anvendt i opgaven.
For at åbne diskussionen af bandets værdier op, startede jeg med at spørge hvordan
de øvrige medlemmer forholdt sig til, at jeg arbejde med analyse af vores optræden.
”Giver det mening for jer, at jeg arbejder med vores sceneshow på denne måde?”
Generelt blev det tilkendegivet at det gav ”[…]fin mening[…]”, at arbejde med hvordan vi præsenterer os selv på scenen, men at ”[…]det er svært at implementere[…]” i en
øvesituation. Dette grundet øvelokalernes størrelse og måden man står opstillet på i
et øvelokale. Ligeledes blev udfordringen i, at der er monitors på scener som ofte står
i vejen, fremhævet.
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Grundlæggende gjorde de udtryk for, at det især var overgangene i mellem numrene, der var behov for at få planlagt og øvet, så de bliver mere ”[…]smooth.”. Holdningen var, at det kræver mange live-optrædener at få opøvet, mere end timer i et
øvelokale.
Der blev givet udtryk for, at der går noget af musikken, det ”[…]kommer til at miste
noget.”, hvis der kommer for mange detaljer i planlægningen af sceneshowet. Især
når der, som ved os er ”[…]attitude i musikken.”
”Jeg har sammenlagt lavet 5 forslag til bevægelsesmønstre, der ligger spredt ud over
koncerten. Den ene af dem er hvordan vi takker af. De 5 forslag og de nedslag jeg har
fra videoen, ser sådan her ud”
[Jeg præsenterer de forslag til bevægelsesmønstre og printscreens (Figur 5 til 15), som jeg
gennemgår i denne opgaves foregående afsnit: ”Siddekoncert i Århus”]
Det blev tilkendegivet, at vores optræden på klubscenen bar meget præg af, at det
var på konservatoriet vi optrådte: ”Normalt er det lidt uformelt.”. ”Der er en anden formalitet til klassiske koncerter.” Når halvdelen af tilskuerne er medstuderende, forholder
man sig anderledes til koncertsituationen. Med andre ord forholder man sig til det
sted man spiller. ”Det er mærkeligt at bukke på Klubscenen.”. Jeg forklarede her, at det
vi signalerer i videoen, går imod visionen. Uanset om det er Klubscenen eller ej, så
virkede koncerten indadvendt og rodet. Hertil blev det foreslået at vi øver på Klubscenen, når vi øver sceneshow og optager video, som kan evalueres på samme måde,
som i mit KA-projekt.
”Hvad synes i om følgende beskrivelse af os: ’Legesygt’, ’Modigt’, ’Egenrådigt’ og
’Overskud’. Det er andres ord, ikke mine”
Det blev tilkendegivet at ”overskud” ikke var et ord der passede, idet vi ikke har
fundet os helt til rette i materialet endnu. Det blev også tilkendegivet at ”modigt” er
et lidt for brugt, eller vagt ord.
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”Hvad synes i vi signalerer?”
”Det er menneskeligt”, var det første der blev ytret. Der suppleredes hurtigt med ”autentisk” og ”nærværende” og ”inviterer publikum indenfor”. Her gjorde jeg opmærksom
på pointen med undersøgelsen og at målet er at optimere vores signaler om nærvær
og at vi inviterer publikum ind. Det var der bred enighed om var en prioritet. Af
andre signaler vi sender gennem sangene er ”fortællinger” og ”Musikken appellerer til
lægmand”. Helt konkret signalerer sangen ’Du Bar’ Forlod Mig’ ”afmagt” og ”frustration”. Til referatet blev det igen ført, at modigt og overskud findes mindre relevant.
”Er der noget i vil tilføje til sidst?”
Der blev gjort udtryk for at vi på trods af corona-krisen, har kampgejst og gåpåmod.
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3.5 Delkonklusion
Før jeg foretager en vurdering af analysens resultater, vil jeg opsummere dem i denne
delkonklusion.
Formålet med analysen var, at undersøge bandets budskab og værdier nuanceret,
med egne øjne og andres. Jeg strukturerede undersøgelsen af værdier ud fra VCImodellen, for at sikre at undersøgelsen blev foretaget fra vinklerne internt og eksternt. Jeg anvendte VCI-modellen med kvalitativ tilgang, som analysens metodiske
ramme og undersøgte således min egen fortolkning af de værdier, der er iboende i
sangene, ligesom jeg også undersøgte andre sangskriveres fortolkning.
Jeg fandt frem til at bandnavnet ”Virgil” var passende i relation til værdierne og udførte en vision, i form af en pressebeskrivelse.
Jeg har anvendt bogen ”Ud Over Scenekanten” som teoretisk fundament, for en opbygning af vores koncerter og har testet opbygningen i praksis, ved en koncert i Kolding, hvor jeg modtog feedback fra bookingudvalget for Jelling Festival og to professionelle sangskrivere. Efter evaluering har jeg testet opbygningen igen, ved analyse
af en videooptagelse af en koncert i Århus.
Til sidst har jeg undersøgt bandets medlemmers holdning til undersøgelsens karakter og oplevelse af bandets identitet og dets værdier, samt holdning til koncertkonstruktionen, i forhold til at fremhæve værdier og budskab.
De samlede resultater, brandet Virgils værdier, er sorteret efter hvor tæt jeg finder
ordene beslægtede og opstilles her:
”Fortællinger”, ”varm poesi”, ”original”, ”sjov”, ”satire”, ”pudsig”, ”attitude”, ”vildrede”,
”kaos”, ”afmagt”, frustration”, ”problemfyldt forhold/ Femme Fatale”, ”liberal egoisme”,
”oprør mod systemet”, ”højtideligt”, ”luftig lyd, der giver plads til lyrikken”, ”synth fuldender universet”, ”overskud”, ”modigt”, ”legesygt”, ”egenrådigt”, ”virilitet”, ”ungdommelighed”, ”energisk”, ”feststemt”, ”nærværende”, ”inkluderende”, ”nationalt plan”, ”appellerer
til lægmand”, ”menneskeligt”, ”autentisk”, ”ægte”.
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4. Den sunde brandidentitet
I dette afsnit vil jeg diskutere kildernes anvendelighed på casen og vurdere analysens
resultater, således opgaven kan blive ført til endelig konklusion. Jeg vil på denne
måde nu undersøge om det er muligt ud fra opgaven som hele, at give et bud på en
handlingsmodel, der kan sikre den sunde brandidentitet og samhørige kommunikation.

4.1 Nuanceret fortolkning af værdier og budskaber
I dette kandidatprojekt har jeg arbejdet ud fra en induktiv metode med kvalitativ tilgang på en enkelt case. Den naturlige konsekvens af dette valg har været, at jeg har
kunne arbejde i dybden med casen på bekostning af muligheden for at konkludere
generelt.
Idet VCI-modellen i al sin enkelhed er beregnet til at vurdere brandidentitet, er det
ikke uventet, at den har vist sig anvendelig, som metodisk ramme om opgaven. Det
vigtigste for mig som kunstner har været, at mine værdier kommunikeres efter hensigten, både igennem sangene og vores optræden. Ved at anvende VCI-modellen, har
jeg kunne klarlægge forskellige uoverensstemmelser, mellem min egen fortolkning
af de værdier jeg ønsker at kommunikere, mens jeg har kunne forventningsafstemme
med bandet, således vi alle fem har samme interesser og handler efter dem. Tillige
med dette, har jeg kunne klarlægge hvordan et udvalg af fagfæller har vurderet vores
bands image. Om det ville være frugtbart at indhente lægmands vurdering af image,
kan ikke konkluderes på baggrund af undersøgelsen, men jeg vurderer, at de til opgaven udvalgte informanter, har større forudsætning for nøgtern identifikation og
beskrivelse af signalerne qua deres professionelle indsigt. Mens punktet image er det
der lider mest under den kvalitative metodes begrænsning, er det samtidig også her
de største fordele har vist sig, idet empirien, indhentet gennem interviews med professionelle, således både berør tekst, sound og udtryk.
Hensigten med handlingsmodellen, i form af den samlede opgaves metodiske fremgangsmåde, er at sikre mulighed for nuanceret fortolkning af værdier og kommunikationen af dem under koncerter. På trods af, at den induktive metode og opgavens
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smalle empiriske grundlag ikke giver et krystalklart billede af Virgils image, har det
vist sig tilstrækkeligt til at klarlægge et nuanceret udvalg af værdier.
Det er nu bandets opgave at vælge hvilke værdier, der ønskes prioriteret i kommunikationssituationen og arbejdet med branding vil kunne få sin naturlige cyklus: Den
konstante udvikling og tilpasning. (2008, Hatch, M. & Shultz, M., s. 177)
På baggrund af ovenstående, vil bandet så skulle tage stilling til, hvordan værdierne
fremhæves mest hensigtsmæssigt, når vi spiller koncerter.

4.2 Strukturering af koncertoptrædener i en vækstlagsmæssig kontekst
Det kan være svært at argumentere imod Kristian Koch og hans CV, der indeholder
coaching af landets største bands på landets største scener. Måske netop derfor er hans
bog ”Ud Over Scenekanten” ikke direkte anvendelig i den vækstlagsmæssige kontekst,
hvor Virgil optræder. Idet begge de koncerter jeg gennemgik i analysen, blev spillet
på aftener med flere optrædende bands, var det svært at overbevise spillestederne
om, at vi skulle stille op i V-formation, på trods af at scenerne rent fysisk var af adækvat størrelse.
Kochs argument for opstillingen, en højnet kommunikationsmulighed internt i bandet, er selvsagt yderst hensigtsmæssig, men svær at realisere, når der ikke engang er
indlagt tid til lydprøve til koncerterne jf. analysen. Det er kort sagt ikke mange krav
man som musiker kan stille til spillestederne, i en vækstlagsmæssig kontekst. Analysen af videooptagelsen og dennes resultater viser, at V-formen netop ville finde sin
anvendelighed, da musikerne var meget fastlåste i positioner, grundet praktiske omstændigheder såsom monitors. Flere havde generelt svært ved at kommunikere indbyrdes, hvilket spillestederne unægteligt også ville kunne se en fordel i at få udbedret. Manglende kommunikation, tillige med manglende timer i øvelokalet, går ifølge
interviewet med bandet ud over overskuddet, som vi ellers iht. vores image, skal forestille at repræsentere.
Da jeg skulle opstille setlisten, veg jeg fra kilden. I en vækstlagsmæssig kontekst, må
man som vi forvente, at en stor del af publikum ikke ved hvem bandet er og i værste
fald også er ligeglade, da de har betalt entré, for at høre nogle andre. Det er min klare
anbefaling til Virgil, at vi ikke handler efter Kochs set-kurve under anslaget, men iht.
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Damian Keyes, starter koncertens anslag med et nummer, der kan fange publikums
opmærksomhed og give et godt førstehåndsindtryk, som i Figur 16:

Figur 15: Berettermodellen

Med løft i intensitet i første nummer/ anslaget (Figur 16), bevæger man sig væk fra
Kochs model (Figur 2). Forskellen er yderligere, at det dyk der fremgår på Kochs
model, er et peak på berettermodellen: ”Point of no return”. Dette peak opnås af sangen ”Du Bar’ Forlod Mig”, der ved den kropslige fortolkning af nummeret, gør koncerten mere menneskelig og signalerer afmagt.
Berettermodellens udtoning (Figur 16), er det indlagte ene minut, man byder publikum farvel iht. afsnittet ”Siddekoncert i Århus” og vi kan altså på baggrund af analysens resultater ikke længere tale om, at Virgil anvender modellen i ”Ud Over Scenekanten”, men anvender i stedet berettermodellen. Koch anbefaler dog i hans model,
at man ved længere koncerter, indlægger et nummer som det fjerde, efter berettermodellens ”point of no return”, der er nede i intensitet og skal byde på noget nyt
visuelt. (2019, Koch, K., s. 58)
Efter peaket, vil der altså skulle ske et dyk i intensitet og ske noget nyt visuelt på
scenen:
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Figur 16: Settet for fremtiden

Som det ses af ovenstående Figur 17, har vi indsat sangen ”Århus I Regnvejr” (Bilag
9), som den fjerde. Sangen er skrevet af Lasse Michelsen og jeg i samarbejde. Bilag 9
er en demo af nummeret, som bandet lavede sammen i øvelokalet. Vi fandt indbyrdes
i bandet frem til, at nummeret havde den fornødne egenskab, til at fungere som det
drop i intensitet, der kunne mangle midt i settet, mens det også kunne anvendes til
at bestyrke flere af de signaler vi ønsker at sende. Jeg vælger på denne måde at kombinere de to modeller i opgaven.
Det er min vurdering, at de fleste af adjektiverne, opstillet i analysens delkonklusion,
er fremtrædende under vores livekoncerter, men jeg finder det relevant at fremhæve
enkelte værdier mere, når vi spiller live: ”højtideligt”, ”synth fuldender universet”, ”overskud”, ”legesygt” og ”ægte”.
På baggrund af analysen, får jeg en fornemmelse af at bandet generelt træder lidt
for meget i baggrunden, især visuelt. Arrangementet af sangen ”Århus i Regnvejr”,
kan sikre at bandets rolle i livesituationen bliver mere fremtrædende, med den atmosfæriske guitar og synth-intro, der fungerer som en elastik, hvor varigheden styres af
den der spiller. I dette nummer er det de to instrumenter der har den i starten, mens
der skal ske noget andet visuelt på scenen. Derfor vil jeg (som vokalen) sætte mig ned
foran trommerne og blive der, til sangen er færdig, med målet at fokus hovedsageligt
er på bandet som helhed. Dette vil give plads til den stationære synth, som får opgaven at vise, at vi kan lave alle lyde selv, en opgave der især er vigtig, når man optræder for lægmand, der ikke nødvendigvis ved hvor lyden kommer fra. Yderligere
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fremhæver det det inderlige budskab i sangens tekst, der handler om brud med en
partner og indeholder værdierne ”vildrede” og ”afmagt”. (Bilag 3, s. 7)
Af værdier der er vigtige at understrege i performance af denne, og den næste nye,
sang er højtideligheden. Jeg oplever en generel tendens i videooptagelsen til at Virgil
optræder uhøjtideligt, hvilket i interviewet med bandet, begrundes ved, at optrædener på Klubscenen normalt forbindes med noget uformelt.
Her oplever jeg det største gap mellem min vision, vores image og de øvrige medlemmer af Virgils kultur. Jeg er på ingen måde interesseret i at spille uformelle koncerter for et publikum. Som jeg ser på tingene er det alt eller intet uanset hvor man er
- hver evig eneste gang. Jeg forstår hvorfra holdningen har sit udspring, men det er
en så bærende kerneværdi for mig, at jeg ikke kan acceptere et kompromis. Som jeg
startede denne opgave med at skrive, er det for mig altafgørende, at man som kunstner har noget på hjerte. Det brændende ønske om at formidle budskabet gør os jf.
vores image ”ægte”. Jeg kan ikke synge en sang om oprør mod systemet i ”Frelseren
Er I Landet” eller om den afmagt jeg føler i ”Du Bar’ Forlod Mig”, hvis ikke værdierne
bakkes hundrede procent op af det øvrige band.
Måske er det mig, der er det ”egenrådig(e)” element, som sangskriveren jeg udspurgte tidligt i analysen udtrykte, men hvis ikke vi selv tror på budskabet, hvorfor
skulle andre så?
Dette er Kristian Kochs budskab i ”Ud Over Scenekanten”, hvorfor jeg finder bogens budskab relevant, mens jeg på baggrund af den samlede opgave, finder dens
praktiske anvendelighed begrænset i en vækstlagsmæssig kontekst.
På baggrund af min analyse af Virgil, finder jeg mit arbejde med udviklingen af
handlingsmodeller, til nuanceret fortolkning af værdier for bands og strukturering af
koncerter i vækstlaget, endnu mere aktuelt. Jeg vurderer at en bredt anvendelig teori,
vil skulle udvikles på baggrund af en større kategorisering af udfordringerne i vækstlaget og på samme tid tage højde for den konstante udvikling og tilpasning af strategien for skabelsen af samhørighed mellem vision, kultur og image. Jeg vurderer yderligere, at teorien kunne udvikles som supplement til den anvendte performanceteori
og ”Ud Over Scenekanten” på denne måde vil finde større anvendelighed, idet den på
denne måde suppleres med ny teori, der hvor den viste sin største begrænsning i
strukturering af koncerter for Virgil.

41

5. Konklusion
Formålet med denne opgave var at undersøge hvordan mit bands værdier, kan fremhæves i kommunikationen under koncerter. Dette fordrede først en undersøgelse af
bandets værdier og siden en undersøgelse af hvilke virkemidler vi kunne anvende.
Med opgaven opstillede jeg således en handlingsmodel for nuanceret fortolkning af
værdier og budskaber for opgavens case. Som rammesætning anvendte jeg VCI-modellen, hvormed jeg anskuede den sunde brandidentitet som værende et produkt af
samhørighed mellem bandets vision, image og kultur. Ved at vælge at angribe problemformuleringen med den valgte hermenautiske og kvalitative tilgang, har jeg
kunne opstille en række adjektiver. En del af disse adjektiver er blevet frembragt gennem analyse af kvalitative interviews med forskellige studerende på Det Jyske Musikkonservatorium og forskellige brancheaktører. Disse indeholder hvordan andre
fortolker sangenes indhold og fortolker bandet i forbindelse med koncerterne, der
indgik i opgavens analyse og repræsenterer således bandets image. De øvrige adjektiver er indhentet gennem interviews og samtaler internt i bandet, ligesom det også
er et produkt af min egen personlige fortolkning af bandets værdier. Denne del repræsenterer bandets vision og der er på baggrund af dette, blevet opstillet en pressebeskrivelse og bandnavnet Virgil.
Hernæst opstillede jeg en handlingsmodel for strukturering af vores koncerter, således værdierne fremhæves. Jeg anvendte fortsat VCI-modellen, til undersøgelse af
gaps mellem den analyserede feedback på den første koncert, analysen af videooptagelse af den efterfølgende koncert og et interview med bandet. De samlede adjektiver
der beskriver bandet Virgil, blev opstillet i analysens delkonklusion.
På baggrund af analysen foretog jeg en vurdering af metoden, den anvendte teori
og den indhentede empiri. Grundet den kvalitative undersøgelses begrænsning, er
det ikke muligt at konkludere om den opstillede handlemodel er anvendelig for andre bands. På baggrund af denne argumentation, opstillede jeg et bud på, hvordan
kommunikation under fremtidige, længere koncerter kunne styrkes. Jeg fandt det her
nødvendigt at anvende en kombination af K. Kochs model for setlisteopbygning og
berettermodellen til opstilling af setliste. På baggrund af opgavens resultater anbefales det, at teorier i ”Ud Over Scenekanten” suppleres med anden teori, for at styrke
dens anvendelighed i en vækstlagsmæssig kontekst.
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6. Undersøgelse af vækstlaget - fortsat
Denne opgave blev udført ud fra et hermeneutisk perspektiv. Således var det muligt
at tilpasse opgavens retning, som følge af de i indledningen omtalte praktiske omstændigheder. Den oprindelige idé var, at undersøge værdierne og i mindre grad fokusere på implementering af performanceteori, for at efterlade plads til en undersøgelse af hvorledes værdierne, kunne omsættes til billede og video på de sociale medier. Denne vinkel havde dog nok mest været interessant at undersøge som tværfaglig proces, med en fotograf eller en grafiker. Idet der i opgaven er sammensat vision,
image og kultur til et egentligt værdisæt der kan udvikles på løbende, er det meste af
arbejdet med SoMe-strategi gjort.
Under mine fem års musikuddannelse, har det været min oplevelse, at den teori der
findes på området ”Vækstlaget”, i høj grad er fokuseret på generelle tendenser i et
bredt perspektiv, med udgangspunkt i subkulturer på scenerne i Manchester (1993,
Cohen, S.) eller publikumsidentitet og fankultur for internationale bands og solister,
med succes på globalt plan. (2013, Shuker, R.) Det brede perspektiv opnås på bekostning af deres relevans for - og anvendelighed uden forbehold i, den vækstlagsmæssige kontekst i Danmark.
Iht. konklusionen i dette kandidatprojekt gør dette sig også gældende for den behandlede performanceteori, med den forskel at denne omvendt oplevedes for unuanceret.
Jeg valgte efter opgavens konklusion lå færdig at følge en times offentligt live-webseminar med Kristian Koch d. 3. april 2020, for at undersøge hvordan han med egne
ord, udlægger sin teori. Det var grundet formatet ikke mit mål at stille spørgsmål
under webseminaret, men da han åbner seminaret med at tilskynde tilhørerne til at
stille spørgsmål, med hans egne ord, af så nørdet karakter som muligt, lader jeg mig
forføre. Da jeg retter henvendelse for at få uddybet hans udsagn, at anslaget ikke er
udslagsgivende for koncerters succes, afviser han min undren og position, med henvisning til hans kvantitative erfaring.
I dette kandidatprojekt rejser jeg flere spørgsmål til teoriens anvendelighed i en
vækstlagsmæssig kontekst og det er derfor min begrundede overbevisning, at Kochs
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teori ikke har den fornødne hjemmel til, at forfatteren kan lade påstande stå uden
sagligt belæg.
Jeg opnåede således ikke større indsigt og det er da fortsat min faglige vurdering
og anbefaling, at en fyldestgørende og nuanceret diskussion, af samhørig kommunikation under koncerter i en vækstlagsmæssig kontekst, kun kan finde sted under forudsætning af, at teorien der anvendes på området, på tværs af de danske musikkonservatorier,5 udbygges eller suppleres.
Under mit arbejde og uddannelse, har jeg opnået indgående viden om forretningsmodeller, management, branding og coaching af vækstlagsmusikere, ligesom jeg har
viden og erfaring indenfor praktisk sangskrivning, lydproduktion og strukturering
af live-perfomances. Mit arbejde efter konservatorieuddannelsen vil i høj grad skulle
fokusere på at formidle min viden til det sprudlende danske vækstlag. Som skrevet
tidligere, finder jeg det nu interessant at arbejde videre med udviklingen af faglig
teori på det vækstlagsmæssige område, som supplement til de eksisterende.
Jeg har dedikeret projekterne og tiden under min lange videregående uddannelse,
til undersøgelse af problematikker i vækstlaget og det har fra begyndelsen, været min
ambition at kortlægge udfordringer på dette felt, hvor jeg selv er udøvende sangskriver, producer og artist. Jeg har således opnået specialiseret viden om netop denne del
af musikbranchen, en viden jeg fortsat ønsker at arbejde videre med at udvide og
dokumentere, idet kortlægningen og undersøgelsen af processer og problematikker,
fra fugtige øvelokaler til konservatoriets afgangseksamen, lang fra er udtømt.

5 https://kristiankoch.dk/referencer-kristian-koch/
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Egne tidligere projekter:
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Links:
(Alle links kontrolleret d. 10. april 2020)
Virgil liveoptagelse: ” Koncertcafé 2020”
https://youtu.be/QV5BNrCTVbY
Keyes, Damian: “TOP 10 TIPS FOR WRITING THE PERFECT SET
LIST!” https://www.youtube.com/watch?v=0gWDDDIRx-I
Koch, Kristian: ”Referencer” https://kristiankoch.dk/
“James Hetfield "Yeah" Compilation live”
https://www.youtube.com/watch?v=1yEMWTIqqBY
“Michael Jackson - Hee-Hee Compilation”
https://www.youtube.com/watch?v=2UGliJzlhew
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