
#1  Det er dig, der er på arbejde

Scenen er din arbejdsplads, og uanset om du allerede får løn, eller gør dig forhåbninger om at få
det, skal du leve op til det. Det betyder, at du skal levere en vare, og at best er den vare 50%
musik og 50% performance. Det visuelle center i vores hjerne er dominerende i forhold til vores
andre sanser, og derfor er det ikke nok at øve sig på at spille musikken – du skal også øve dig på,
hvordan du ser ud, når du spiller musikken. Jeg gentager: du skal levere en vare, og halvdelen af
den vare er din performance, så den skal selvfølgelig øves på lige fod som musikken.

#2  Publikum er kommet for at blive set

Der eksisterer en stor misforståelse, som forhindrer mange artister i at give publikum den
oplevelse, de egentlig er kommet for. Misforståelsen består i, at du som artist tror, at publikum
er kommet for at se dig. Men som artist kan man med fordel tænke det omvendt – at publikum er
kommet for at blive set. Det, der sker, når du som artist står på scenen og tænker blikretningen
som vendt mod dig, er, at du risikerer at vende dig ind mod dig selv i forlegenhed eller arrogance
ved opmærksomheden. Hvis du i stedet går på scenen med en nysgerrighed om, hvordan din
musik påvirker publikum, og betragter dem, mens du spiller, vil de føle sig set og få en
følelsesmæssig oplevelse, som de vil huske dig for længe.

#3  Bevæg dig – skab forandring i billedet

Du behøver ikke løbe rundt som en tosset, men du er nødt til at bevæge dig for at gøre det
lettere for publikum at holde koncentrationen om din musik. Visualiser alle de steder du kan stå i
løbet af koncerten, inden du går på scenen - og gør det så! At gå helt frem til kanten er f.eks. et
enormt kraftfuldt virkemiddel for publikum, som nærmest ikke vil kunne andet end at give dig,
deres fulde opmærksomhed.
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#4  Forbered det, du siger mellem sangene

Speaks er noget, jeg kan tale om i timevis. Men grundlæggende er det noget, du skal forberede!
Det betyder ikke, at du ikke også må sige noget spontant, der føles godt under koncerten, men
hvis du er forberedt, slipper du for at komme til at vrøvle om noget komplet ligegyldigt, som
river publikum ud af stemningen i musikken. Tænk over, om der er noget, du kan sige før en sang,
som gør publikum nysgerrige på nummeret eller noget, der kan bringe dig tættere på din lytter.

#5  Vær bevidst om dit udtryk – også som bandmedlem!

Som forsanger har du en stor del af opmærksomheden og derfor en stor del af ansvaret. Men dit
band spiller også en stor rolle! Hvis du som bandmedlem tror, du er usynlig, tager du fejl. Din
vigtigste opgave som bandmedlem er at få de andre til at se godt ud. Det betyder blandt andet, at
du skal kigge på den, der er i fokus og anerkende vedkommende for deres arbejde. Visuelt skal
du altid udtrykke det, musikken udtrykker, da publikum vil spejle sig i jer.
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#6  Bevar stemningen

En ting, jeg ofte ser, er, at mens du som musiker spiller, udtrykker du ofte den passende
stemning med dit kropssprog. Men har du pause, hvilket for en sanger kan være helt ned til en
vejrtrækning mellem fraserne, bliver man tit pludselig bevidst om sig selv, og bryder
stemningen i musikken. Hvis du som bandmedlem ikke spiller, skal du stadig formidle
stemningen i musikken. Det dur derfor ikke, hvis du smiler forlegent, eller endnu værre, ser helt
død eller ligeglad ud. Så husk at bevare stemningen – også i pauser og mellem numrene!

#7  Tænk over jeres sætliste

Den gode sætliste er bygget op sammenhængende og som en helhed. Jeres første sang sætter
udgangspunktet for, hvad publikum kan forvente, så det er f.eks. ikke optimalt at starte med den
mest energiske sang, da det begrænser jeres muligheder for at stige dynamisk i resten af sættet.
Du kan med fordel tage inspiration i min COS-sætlistemodel i din opbygning, og husk derudover
at dynamik og intensitet kan være mere end blot tempo og lydniveau.

#9  Sig tak – og mén det!

Når publikum klapper, er det deres måde at takke for dit nærvær, og derfor er det kun på sin
plads, at du også takker dem for deres. Men du må ikke takke dit publikum for deres klapsalve,
før de overhovedet er begyndt. Vent til de har klappet lidt og tag så imod det med et tak. Det
samme gælder, hvis du siger, at du har glædet dig til at spille, eller hvis du til sidst takker
publikum for at være kommet. Det må ikke lyde som noget, du bare siger på autopilot - du skal
mene det! Og hvis du ikke mener det, må du finde på noget andet at sige, for publikum
gennemskuer dig.

#8  Fejl kan være en gave

Endnu en kæmpe misforståelse er, at man ikke må lave fejl. Det interessante ved fejl er ikke, om
du laver dem eller ej – for det vil du komme til – men hvordan du håndterer dem. Det vigtigste
er, at du håndterer dine fejl positivt, enten ved at ignorere dem, så publikum ikke lægger mærke
til dem, eller ved at løse dem med overskud. Fejl er sjovt nok ofte det, som kan gøre en koncert
unik, hvilket er noget, publikum elsker! Så fra mit perspektiv er fejl ikke noget, man skal frygte,
men en gave, og noget, jeg også tit indøver med mine artister.

#10  Køb min bog og tag den med i øveren

Mit sidste råd giver jeg med fare for, at du ser mig som en forfærdelig sælger. Hvis det er
tilfældet, håber jeg, at du nåede at få noget ud af de første ni råd :0)
Jeg har arbejdet med sceneperformance i 15 år og brugt over 5 år på at skrive min bog ”Ud Over
Scenekanten”, som har solgt over 1000 eksemplarer. Feedbacken har været overvældende, og
jeg ved fra små til helt store artister, at bogen er et godt redskab til fornyet fokus, når man skal
øve op til koncerter. Bands og artister oplever ganske enkelt, at det virker – både på publikum
og på branchefolk, som scouter nye artister. Hvis de kan se, at et band tager deres performance
seriøst, er det lig med professionalisme, som gør det mere attraktivt for dem at arbejde sammen
med jer.
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