
Opstilling til DJBFA’s bestyrelse 2021 
 
 
Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du svare på følgende:    
 
Navn: Jesper Hansen 
Alder: 42 
 
 
Kort beskrivelse af dig selv og dine mærkesager og 
 evt. tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde eller andet  
organisatorisk arbejde (max 300 ord i det hele): 
 
Til trods for den kæmpe sejr vi fik ved vedtagelsen,  
og den igangværende implementering, af det nye EU-direktiv,  
betyder det ikke at det internationale arbejde - i en foreningen  
som vores - er blevet mindre aktuelt. Tværtimod. 
 
Den verden vi navigerer i bliver mere og mere international. Og selvom det nogle gange kan være 
svært for den enkelte sangskriver at mærke effekten af det arbejde der foregår “bag tæppet”, så 
er det uhyre vigtigt at autorer i hele Europa står sammen, og yder en koordineret indsats mod de 
stærke aktører som ikke deler vores syn på f.eks. fair afregning og kunstneres rettigheder.  
I min tid i DJBFAs bestyrelse, og formandskab, har det været en af mine mest fornemme opgaver 
at varetage dette arbejde. 
 
Jeg mener at vores bånd til, og samarbejde med, KODA skal være stærkere end det er i dag.  
Begge parter står stærkere når der er mere synergi og mindre mistillid, og jeg er af den stærke 
overbevisning at det samarbejde kommer alle komponister i Danmark til gode.  
Som medlem af KODAs bestyrelse har jeg kæmpet for dette, og jeg synes vi begynder at kunne 
mærke frugten af det hårde arbejde! 
 
Det samme gælder samarbejdet med de øvrige komponistforeninger. 
For at vi sammen kan nå ud med vigtige politiske dagsordener som fair betaling, fokus på 
diversitet, kønsbalance, og kæmpe for at de generelle vilkår for danske komponister og 
sangskrivere bliver bedre; så vil jeg arbejde for at gamle stridigheder bliver lagt på hylden, og at vi i 
stedet kan styrke vores samarbejde. Det er ikke gjort mindre aktuelt af de økonomiske 
udfordringer som Corona-krisen har ført med sig. 
 
Jeg håber meget på jeres støtte til disse mærkesager. 
 
Musikpolitisk CV: 
DJBFAs bestyrelse (2014 - ) 
KODAs bestyrelse (2020 - ) 
Dansk komité-medlem i ECSA (2013 - ) 
Bestyrelsesmedlem i filmkomponisternes forening (2012 - )  


