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Formål og vision

Another Life Festival er, efter tre vellykkede festivaler og tre pop-up events, blevet
etableret som en vigtig gren af foreningen Another Lifes arbejde og output.
Festivalerne har til formål at skabe arrangementer, som danner en tryg ramme for
alle, særligt kvinder og minoriserede personer.

Vores arrangementer sikrer repræsentation i udformning af både program,
produktion og i den fysiske iscenesættelse for at skabe plads til kreativ udfoldelse
under ordentlige vilkår. Foruden at være et kulturelt safer space, afstemmer Another
Life Festival foreningens værdier med vores samarbejdspartnere for at sikre og
tillære andre aktører fremgangsmåder, som forbedrer repræsentation og mindsker
diskrimination i forbindelse med skabelse af musikfestivaler.

Målet med Another Life Festival er at formidle musik og kunst af allerhøjeste kvalitet
skabt af minoriserede personer og kvinder fra særligt den nationale scene, men også
artister fra den internationale scene. Vi vil sikre både ekstern og intern
vidensformidling om repræsentationsarbejde, og samtidigt være en platform for nye
artister og aktører. Gennem vores arbejde ved vi, at det er vigtigt, at man arbejder
aktivt for, at alle får lige muligheder for at deltage i og adgang til de forskellige
niveauer og afdelinger af musikbranchen. Ved at skabe et øget kendskab til det
danske og udenlandske vækst- og mellemlag forventes det, at publikum efter
festivalen vil have stiftet bekendtskab med nye og horisontudvidende kunstnere,
artister og forfattere, som mange i festivalens primære målgruppe vil kunne spejle
sig i.

Gennem festivalerne er Another Lifes vision at skabe et større incitament for nye
artister og aktører til at gå ind i musikbranchens mange aspekter. Som noget nyt, vil
vi i 2023 udvikle et residency format for at skabe en mere etableret platform for
kreativ udveksling mellem danske og internationale artister. En af foreningens
overordnede mål er at skabe mere gennemsigtighed og muligheder for kvindelige og
minoriserede artister. Med residency-konceptet vil vi involvere nye og upcoming
artister fra Storbritannien og Danmark og dermed skabe et incitament for nye
internationale musikalske initiativer.

Projektmål

Projektets leverancer består fra 2023 af fem overordnede kategorier, som alle
bidrager til at skabe både selve festivaldagene og deres efterfølgende indvirkning på
samtlige deltagende.

Programindholdet vil repræsentere et kunstnerisk diverst og tværæstetisk musik-
og oplæsningsprogram af hovedsageligt kvindelige og minoriserede kunstnere,



kurateret af Another Life. I 2023 vil vi skabe en platform for samarbejde mellem
danske musikartister og det britiske musikkollektiv, Curl (Mica Levi, Brother May,
Coby Sey), som vi har arbejdet med i 2022. Oplæsningsprogrammet består af
minimum to debuterende eller nyligt debuterende forfattere eller lignende for at
udvide publikums opfattelse af mulighederne med tværæstetik. Samspillet mellem
oplæsninger og koncert skal bl.a. bidrage til, at publikum kan få en mere lyrisk og
tekstlig forståelse af musik, samt en mere musikalsk og rytmisk forståelse af
oplæsning.

Produktion og afvikling er med til at indfri Another Life Festivals vision om at være
et safer space for kvinder og minoriserede personer, samt sikre et professionelt
forløb for alle. Forløbet vil foregå i samarbejde mellem Another Lifes interne
afviklings- og produktionsansvarlige, samt Alices afviklere, advancing, bar og
produktionshold. Vi vil involvere minimum to scenografer, en VJ og en lydtekniker til
at bistå med at skabe de trygge og indbydende fysiske rammer, der kendetegner
Another Life Festival, og som også skal kendetegne residency-formatet. Another Life
er ansvarlige for, at alle eksterne leverandører lever op til og er indforstået med
festivalens værdisæt. Efter endte afviklinger vil der være en større evaluering, som
vil indgå i en revurdering af festivalens procesdokumenter.

Opsætning af scenografi 20. august 2022. Foto credit: Xuan TT

Engagering af kvindelige og minoriserede personer, herunder frivillige, skal
sikre, at en ny gruppe aktører bliver involveret i selve tilblivelsen af Another Life
Festival 2023. Opgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe henholdsvis produktions- og
afviklingsholdet før-under-efter festivalen, sørge for backstage, artist care, bar og
generelt være medværter på festivalen under vejledning af en frivilligkoordinator. I
2022 havde vi engageret 16 frivillige, i 2023 forventer vi cirka 5-10 per festivaldag. Vi



vil igen i år lave ansøgningsprocessen til et open call og prioritere kvindelige og
minoriserede aktører, som har lyst til at få erfaring med festival production, stage
management og afvikling.

Samarbejdsaftaler med både nationale og internationale organisationer for at
sikre en større og mere målrettet effekt, samt at bidrage til at nedbryde barrierer for
danske artister på internationale scener og for internationale på danske. Gennem
disse samarbejder styrkes foreningens målsætning om et øget fokus på vigtigheden
af repræsentation i det danske og internationale musikliv, samt er med til at skabe en
platform for det stødt voksende community, som Another Life er medskaber af.

Procesdokumenter vil løbende blive evalueret, udvidet eller omskrevet for at sikre,
at Another Life Festival fremadrettet opnår den ønskede effekt og forbliver en positiv
oplevelse for både publikum, artister og internt/eksternt involverede. Materialet
består af både et code of conduct og en afviklingsdrejebog, som fra 2023 vil kunne
appliceres på andre arrangementer end koncertvirksomhed.

Programudkast 2023

Da festivalen strækker sig over to dage ser et programudkast1 sådan her ud:

Dag 1: 4 livekoncerter 1 oplæsning, 1 dj set
Dag 2: 4 livekoncerter, 1 oplæsning, 1 dj set
+ eventuel præsentation af nykomponeret musik fra residency

Sabitha Söderholm oplæsning 2022. Foto credit: Xuan TT.

1 Bookingforslag findes under budgetkommentarerne.



Alice og Another Life bestræber os på at fastlægge en dato i starten af september.
Denne beslutning forventes afgjort i slutningen af 2022/starten af 2023, når Alice har
afklaret i forhold til flytning af spillested.

Udvikling af internationalt  residency format 2023

Under første udgave af Another Life Festival i 2021, understøttede vi for første gang
et samarbejde mellem to kunstnere. Den eksperimenterende elektroniske komponist,
Ryong, og den anmelderroste og prisvindende forfatter, Eva Tind, skræddersyede en
koncertoplevelse specielt til festivalen. Sidenhen er kompositionerne, med Eva Tind
oplæsninger i front, blevet udgivet som EP’en ‘The World Is Yours’.

Sådanne initiativer ønsker foreningen at bistå yderligere med. Derfor søger vi midler
til at planlægge og udvikle et undersøgende residency for skabelse af nye
kompositioner, der både inkluderer danske og internationale artister. Formatet
forventes på sigt at kunne blive eksekveret i andre byer og lande.

Overordnet set kan projektet inddeles i tre faser:

● Konceptudvikling. I denne research fase vil vi undersøge andres lignende
erfaringer, lave sparring og udarbejde en kreativ ramme for konceptet.

● Produktion. I denne faciliterende fase vil vi undersøge hvilke fysiske og
tekniske muligheder, vi har. Eksempelvis kunne Rytmisk Musikkonservatorium
være en mulighed for location.

● Invitation. I denne engagerende fase vil vi invitere danske og internationale
artister til at indgå i konceptet. Vi vil prioritere forventningsafstemning og
revurdere rammerne for residency om nødvendigt.

Forventet effekt

Den forventede effekt er, at alle involverede går fra festivalen med et øget kendskab
til de forskellige kunstneres praksis og output, samt har en oplevelse af at have
bidraget til et unikt og trygt fællesskab.

Festivalernes effekt vil være øget kendskab til artisterne/aktørerne, foreningens
arbejde med problematikkerne omkring repræsentation, diskrimination og mistrivsel i
den danske musikindustri ved bl.a. at agere platform for artister og initiativer.

Det forventes, at det udvidede samarbejde med Alice vil kunne understøtte en
udvidelse af festivalens format fra endags- til to-dages-festival under sunde og



bæredygtige vilkår. Alice og Another Life forventes at kunne arbejde videre på de
forskellige projekters dele efter 2023, da der allerede er skabt grobund for et
bæredygtigt fremtidigt samarbejde.

Foreningens overordnede vision er at være med til at ændre på samfundsstrukturer,
og bidrage til at give alle lige muligheder og vilkår. Another Life Festival er et forsøg
på at skabe et format, der aktivt arbejder for bedre repræsentation og er samtidig
tænkt som et rum, hvor gæsterne kan mødes om musikken, samtalen og fremtænke
nye idéer og initiativer.

Nadia Tehran (SE) Another Life Festival 2021. Foto credit: Evald Munksgaard Hansen

Det forventes, at et samarbejde mellem foreningen og aktører fra det britiske
musikmiljø vil bidrage til kommende festivalkurator- og residency-aktiviteter i
eksempelvis London. Formålet med dette er at være med til at nedbryde hæmmende
barrierer for danske kvindelige og minoriserede artister på internationale scener.
Derudover vil dette projekt netop stimulere talentudvikling og initiere gode
samarbejder for artisterne på tværs af landegrænser.

Et succeskriterie er, at mindst 350 deltager som publikum fordelt over to dage, samt
at mindst 6 aktører og 10 artister bidrager til festivalens planlægning, produktion og
program. Derudover skal mindst 6 frivillige involveres på selve festivaldagene.

Det er et vigtigt succeskriterium, at festivalernes billetpris ikke overstiger de 180,- per
dag, som indtil nu har været maksimum. Estimat for billetpris af to dages festival er
250 DKK. Den lave billetpris er sat, så alle har lige mulighed for at deltage på trods
af forskellige økonomiske udgangspunkter, da en for høj billetpris kan virke
ekskluderende.



Derudover er det succeskriterier:
● at vi indgår samarbejdsaftaler med minimum 2 initiativer med samme

værdisæt, om at være til stede og opstiller boder under festivalen.
● at vi opnår dækning via minimum ét landsdækkende medie.
● at vi kan planlægge residency i London fra ultimo 2023.

Målgruppe og PR-strategi

Den primære målgruppe er unge, særligt kvinder og minoriserede, kultur- og
musikinteresserede i alderen 23-35, bosat i København. Denne målgruppe følger
med på vores Instagramprofil Another Life Community, så derfor er outreach til den
let tilgængeligt.

I 2023 bestræber vi os på at nå yderligere tre målgrupper:

● en yngre lokal målgruppe, som opnås gennem direkte henvendelse til
uddannelsesinstitutioner og frivillige initiativer i lokalområdet, bl.a. gennem
plakatophæng og direkte henvendelser til administration.

● en ældre lokal målgruppe af kunst- og kulturinteresserede, som opnås
gennem nationale og lokale medier, såsom dagbladet Politiken, dagbladet
Information, Nørrebros lokalavis, og foreningens andre initiativer.

● en målgruppe lignende vores primære, men bosat i andre større byer end
København, særligt Aarhus. Outreach kan opnås gennem netværk, f.eks.
Super eller Alter Festival i Aarhus.

Another Life har en intern community manager, Esther Wanyama, som arbejder
strategisk med foreningens kommunikation, data og outreach. Hun vil i samarbejde
med den PR- og Kommunikationsansvarlige, Asta Louisa Bjerre, udvikle en strategi
for kommunikationens outreach og outcome.

Økonomi og finansiering

Foreningen Another Life har tidligere modtaget støtte fra Københavns Musikudvalg.
Denne kommende støtte er afgørende for at give festivalen et løft til et bæredygtigt
niveau, hvor vi kan honorere artister og eksterne samarbejdsaftaler med bl.a.
produktion og scenografi. Med støtte kan vi fortsat skabe et koncertrum, som er så
tilgængeligt som muligt for folk med lavere indkomst ved at holde billetpris nede.



Afsæt og evaluering af Another Life Festival 2022

Med støtte fra Kodas Projektpulje, Nørrebro Lokaludvalg og Københavns
Musikudvalg afholdt vi d. 20. august 2022 den tredje udgave af Another Life Festival.
Grundet renovering af spillestedet Alice kunne vi ikke afholde festivalen i deres
lokaler, som først planlagt. I stedet blev festivalen afholdt på Blågården Bibliotek i
samarbejde med Københavns Kommune.

Endags-arrangementet bød på to oplæsninger, fem koncerter og én dj, og var
kurateret ud fra en vision om at skabe så flydende overgange som muligt mellem
koncerter og oplæsninger. Vi ville præsentere det bedste fra den københavnske og
britiske undergrundsscene, samt skabe et sted hvor artisterne kunne møde hinanden
og publikum. Idéen med den skarpe kuratering var, og har været ved tidligere
festivaler, at publikums skulle gå fra festivalen med en fuldendt oplevelse af at have
været del af noget kunstnerisk meningsgivende. Alle artisterne leverede eminente
koncerter i verdensklasse for et fuldstændig opslugt publikum, så den målsætning
lykkedes. Både artister og publikum har både under festivalen og efterfølgende givet
udtryk for ønsker om flere og større arrangementer. I 2023 vil vi lave en festival over
flere dage, hvor vi vil præsentere mere musik og understøtte det danske og
internationale vækst- og mellemlag med en repræsentativ platform.

Brother May (UK) koncert. Foto credit: XUAN TT

“Another Life Festival - you people are beyond, the best, so important”
- Brother May, 2022

Festivalen bidrog for tredje gang til at cementere det inkluderende fællesskab
Another Life ønsker at skabe, og som publikum, arrangører og artister kunne læne



sig trygt tilbage og deltage i. Vores procesdokumenter, herunder Code Of Conduct,
blev præsenteret for de forskellige eksterne og interne samarbejdspartnere. I takt
med at foreningen har flere koncert-, talk-, workshop-, og samtale-aktiviteter vil vi i
2023 udvikle en udgave, som kan justeres specifikt til forskellige arrangementer.

Dog blev produktion og afvikling betydeligt mere omfattende, da bibliotekslokalet
skulle ryddes, så scenografi og lydproduktion kunne komme til. Vi havde engageret
et mindre hold af professionelle production designers og en produktion- og teknisk
ansvarlig til at planlægge og afvikle forløbet. På trods af et alt for stort tidspres,
lykkedes projektet, så alting forløb som det skulle og så æstetisk smukt og
indbydende ud. I 2023 vil tidsplanen være udarbejdet anderledes, med mere tid
indlagt til de forskellige arbejdsopgaver. Vi ønsker desuden at afsætte flere midler af
til lønninger af produktionsholdet, da vi bestræber os på at udbetale en fair løn for
artister såvel som teknisk- og scenografiske personer. Dermed anerkender vi den
arbejdstid, der bliver lagt i at skabe de rum og den stemning, som kendetegner
Another Life Festival.

Gennem de sidste års festivaler har vi lært, hvilke steder vi bør optimere, heriblandt
tidshorisont og arbejdstimer, samarbejdsaftaler og kommunikationsplanlægning. Det
fremtidige mål for Another Life Festival er derfor at prioritere flere samarbejdsaftaler,
have en mere udførlig og geografisk mere adspredt kommunikationsstrategi, sikre en
ordentlig arbejdsgang i forhold til tid og budget, samt at få kommunikeret de
forskellige dele af programmet ud tidsnok til at billetsalget kan blive større. Vi
arbejdede lidt mod kulturlivets højsæson for københavnske festivaler , men meldte
alligevel med 140 solgte billetter og et helt fyldt koncertrum.

Om foreningen og kontaktinfo

Med udgangspunkt i ønsket om forandring mod et repræsentativt, bæredygtigt og
levende musikliv, har vi skabt foreningen Another Life. Med Another Life ønsker vi at
stå sammen om at bidrage til et musikliv og et samfund, hvor flest mulige har
adgang, muligheder, succes og indflydelse.

Another Life er en non-profit organisation, der arbejder med repræsentation og
diskrimination af alle køn og minoriserede individer i den danske musikbranche.
Organisationen blev grundlagt i begyndelsen af 2021 og arbejder nu med en bred
vifte af projekter, herunder rapporter, oplæg, festivaler, workshops og konsultationer,
der alle søger at øge repræsentationen og mindske diskrimination i det danske
musik- og kulturliv.

Foreningen udgav i september 2021 rapporten ’Repræsentation i den danske
musikbranche – på og bag scenen 2021’, der kortlægger repræsentation,



diskrimination og psykisk velbefindende i den danske musikbranche.

Politiken: “  Ny undersøgelse af giftig musikbranche: »Alt for mange af os har gjort for
lidt for længe« – Etniske minoriteter, ikke-ciskønnede og kvinder oplever langt mere
diskrimination end hvide mænd i den danske musikbranche, viser ny undersøgelse.
Branchen erkender problemet og har igangsat indledende tiltag for at komme det til
livs.” Politiken

Foreningens første rapport er udarbejdet med bidrag fra Aydin Soei, Tess Skadegård
Thorsen, Malika Mahmoud Henriques, Maria Emilie Ventzel Lima og Sade Johnson.

Another Life har med sine projekter arbejdet med flere aktører i musiklivet, herunder
Roskilde Festival, Tempi, VEGA, Københavns Kommune, Kunst og Kultur i Balance,
ALICE, Rytmisk Center, Soundboks, Back to Future, Smash!Bang!Pow!, Alive
Festival, Roskilde Kommune, INSP, GRASP, Byhaven, Støberiet, UNION, She Can
Play og Rapolitics.

Another Life modtog i april 2022 Steppeulvens Initiativpris for arbejdet med at rykke
og kvalificere arbejdet med repræsentation i det danske musikliv. Prisen blev givet for
at udvide fokusset fra binære køn til den intersektionelle tilgang, som forholder sig til
krydsningerne af alder, alle køn, etnicitet, funktionsvariationer, hudfarve, kropsidealer,
neurodiversitet, seksualitet, socioøkonomisk klasse og religion.

Derudover har de to stiftere Rosa Lois Balle Yahiya og Sofie Westh begge vundet
prisen Nordic Music Biz’ Top 20 Under 30 2022 for deres arbejde med Another Life.
Prisen uddeles af NOMEX i forbindelse med By:larm-festivalen i Oslo.

Foreningen er opbygget med en bestyrelse på syv medlemmer, der arbejder
professionelt med den danske musikbranche, et sekretariat på fire faste
medarbejdere (en fuldtid og tre deltid) samt en lang række tilknyttede freelancere
herunder en grafisk designer, promotere, afviklere, et sociolog-team m.fl.

Organisation:
Rosa Lois Balle Yahiya
Sofie Westh
Esther Wanyama
Agumm Deng
Lea Hedeskov
Sofia Nørtoft Osman

Bestyrelse:
Carolina Echeverri
Ceyda Yaşar
Laura Krogtoft Nielsen
Prince Henry Kwesi Asare
Rosa Lois Balle Yahiya
Simon Christensen
Sofie Westh

https://politiken.dk/kultur/art8370853/%C2%BBAlt-for-mange-af-os-har-gjort-for-lidt-for-l%C3%A6nge%C2%AB

