
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.   

 
Navn: Marc Facchini Madsen 
Alder: 32 
 
Jeg har arbejdet professionelt i musikbranchen siden 2010. Primært som musiker og sangskriver, 
men jeg har også erfaring som indie-label-direktør, festivalarrangør og spillestedsbooker, herunder 
bestyrelseserfaring fra det foreningsbaserede pladeselskab Idiot Disc Records og mit arbejde som 
festivalleder for Midsommer Festival i Præstø.  
 
Det er mit ønske, at være med til at skabe rammerne for, at Autor kan være et givende og lærerigt 
fællesskab for sangskrivere, på tværs af alders- og genregrupper. Jeg tror at vi kan blive bedre til, 
og få stor glæde ud af, at dyrke vores faglighed sammen. Tidligere har jeg i perioder oplevet, at 
foreningens fokus kunne falde for meget på alt det rundt om selve musikken. Det er blevet bedre 
nu, men det kan selvfølgelig altid blive endnu bedre. 
 
Derudover ligger det mig meget på sinde, at arbejde for, at vores forening fortsat kan være en 
toneangivende spiller på den kulturpolitiske bane. Det tror jeg blandt andet at vi kan bevare og 
udvikle, ved at indgå i flere interessefællesskaber. Vi har nogle interessekonflikter på tværs af 
arrangør-, musiker- og komponistforeningerne, men der er også mange ting vi er enige om, og hvis 
vi fokuserer på de ting, kan vi sammen repræsentere rigtig mange folketingsstemmer. Det er 
noget der får politikerne til at lytte. 
 
På sidste generalforsamling i efteråret 2021 blev jeg valgt ind som førstesuppleant, og nu stiller jeg 
op til bestyrelsen, med ønsket om fortsat at kunne varetage den bestyrelsesplads, som jeg 
overtog, da Anja Følleslev trådte ud af bestyrelsen. I løbet af det sidste halve år har jeg lært meget 
om hvordan Autor arbejder på bestyrelsesniveau, og jeg håber at få mulighed for at bidrage til 
dette arbejde, fra en fast plads i bestyrelsen. 
 
 
 

 
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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