Opstilling til Autors bestyrelse som suppleant 2022

Navn: Nanna Larsen
Besvar følgende spørgsmål:
1. Hvem er du?
Jeg er en professionel sangskriver og musiker, 49 år, kvinde og bor på Frederiksberg. Jeg har været
taknemmeligt medlem af Autor/DJBFA i over 15 år og er nu klar til at være med til at løfte de
vigtige dagsordner for komponister sammen med Autors bestyrelse.
2. Hvad vil du bidrage til i foreningen?
Musikbranchen er vendt på hovedet en del gange i de 25 år jeg har været aktiv som sangskriver.
Betalingen til streaming og på livescenerne er udhulet. Jeg vil gerne bidrage til det arbejde og pres
politisk, for at blive ved med at synliggøre musikskabelsens betydning i samfundet og bedre
vilkårene.
Jeg er uddannet cand. scient på kbh’s Universitet, og har derfor erfaring med at læse store
mængder data og litteratur igennem. Jeg er detaljeorienteret og samtidig god til at bevare
overblikket. Jeg kan derfor bidrage til at lave de undersøgelser, der er vores argumenter overfor
politikere fx. Jeg kan desuden li at samarbejde og er diplomatisk.
3. Hvilken udfordringer i branchen vil du gerne være med til at løse?
Fremtiden er fællesskaber. Jeg ser gode takter i forhold til samarbejder ml komponist og musikerforeningerne til at påvirke politisk i forhold til betaling, og vi skal blive ved med at arbejde for
ligestilling i forhold til alder, kunstnerisk baggrund, køn, social baggrund, etnisk baggrund og
nationalitet samt individuelle psykiske og fysiske forudsætninger.
4. Fritekst (hvad du ellers vil fortælle)
Jeg har udgivet 3 soloalbums, haft 16 singler på DR og har turneret i Europa og USA, både solo og
med bands. Jeg har en en Publisher og har som sangskriver haft flere top 3 hits på den Japanske
Billboarden. Jeg kan desværre ikke være med jer den 13. juni når generalforsamlingen afholdes, da
jeg er på sangskriver camp i Lundgårdstudierne.

