
Vil du stille op til Autors bestyrelse 2022? 
 
 
Navn: Anne Eltard 
Alder: 61 år 
 
Diversitet – transparens – viden 
 
Vi er kun lige begyndt!! 
 
Jeg genopstiller til bestyrelsen i Autor for at gøre en forskel, styrke diversiteten, sikre lige 
muligheder, transparens og samarbejde.  
 
Pengene bliver færre til os, der skaber indholdet og det er bydende nødvendigt, at vi har en stærk 
politisk stemme. Derfor skal vi være grundige, samle viden og turde udfordre gamle systemer.  
 
Jeg er violinist med baggrund i nordisk folk. Med mere end 40 år på scenen i ind- og udland, har 
jeg bevæget mig i en vifte af konstellationer og genrer.  
 
Gennem flere år har jeg kæmpet for forandringer i tilsandede musikorganisationer. Så de 
bevægelser, der nu sætter fokus på bedre balance i kulturlivet, er kærkomne. Vores branche har 
lidt under årtiers uhensigtsmæssige strukturer.  
 
Med forandringerne følger et ansvar for at bevare et kritisk blik, på hvordan vi agerer. Vi må ikke 
falde i de samme huller og lukke os om os selv igen!  
 
Jeg bidrager med ordentlighed og skarpe analyser. Både strukturelt og økonomisk skal vi forholde 
os til, om vi gør det godt nok og dykke ned i tallene og de bagvedliggende politikker. Jeg er garant 
for at stille de ubekvemme, men nødvendige spørgsmål. 
  
Jeg sidder i Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Når Kunstfonden fordeler midler, halter den 
rytmiske musik stadig sørgeligt bagud. Det udfordrer jeg for at få mere tidssvarende strukturer og 
politikker, til grund for fordeling af fondens midler.   
 
I Kodas Udgivelsesudvalg, har jeg sikret at vi trækker statistik på køn, alder, geografi, genre m.m. 
Så i dag har vi et mere kvalificeret indblik i fordelingen af midler. Hver gang vi taler om og belyser 
skævhederne, sker der noget. 
 
Jeg arbejder for at skabe et balanceret kulturliv og være med til at skabe forandring, også som 
medlem af bestyrelsen i Musikbevægelsen af 2019.  
 

 
Din præsentation skal være Autor i hænde senest (men gerne før) den 13. marts 2022 kl. 14. Send venligst din 
præsentation til: autor@autor.dk – mrk. ”GF opstilling”.Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit 
kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd. 
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