
Vil du stille op til Autors bestyrelse 2022? 

 

Hvis du vil stille op til Autors bestyrelse, enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant, har du mulighed for at 

præsentere dig på forhånd. Så vil Autors medlemmer få større indsigt i, hvem du er, og de holdninger, du 

repræsenterer. Det gør valgprocessen mere kvalificeret. 

Præsentationer bliver lagt på hjemmesiden sammen med andet relevant materiale til generalforsamlingen.   

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du svare på følgende: 

 

Navn: Astrid Ingemann Cordes 

Alder: 35 

Kort beskrivelse af dig selv og dine mærkesager og evt. tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde 

eller andet organisatorisk arbejde (max 300 ord i det hele): 

Mit navn er Astrid Cordes og jeg stiller op som suppleant. Jeg er artist i eget navn og udgiver på 

fynske Celebration Records, men har en publishingaftale med amerikanske 411 Music Group.  Jeg 

har en kandidat fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og tidligere har jeg været den ene 

halvdel af duoen Shy shy shy.  

Jeg har været heldig at blive spillet rigtig meget i radioen og stå på scener som SPOT- og Roskilde 

festival, men jeg har også prøvet at spille kun for min svigermor og hendes nabo på et spillested 

med kapacitet til 500 mennesker. Jeg har berøringsflade med et bredt snit af branchen på tværs af 

genrer og organisationer. Jeg skriver desuden meget til andre artister og har også skrevet til TV og 

reklamer.   

Jeg er projektleder på Autors We Make Music-camp, som er et samarbejde med de andre nordiske 

organisationer for at sætte fokus på og hjælpe de kvinder videre, der kan være forbilleder for 

næste generation af kvindelige producere og sangskrivere. Jeg har siddet som suppleant i 

bestyrelsen siden januar og jeg synes det er et enormt spændende og vigtigt arbejde, som jeg 

gerne vil dykke dybere ned i.  

Hvis jeg skal fremhæve tre mærkesager, må det være kunstnerisk dygtiggørelse, bedre 

(økonomiske) vilkår for autorer og større diversitet i vores branche i form af bl.a. køn, alder, genre 

og etnicitet.  

 

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. 


