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DEOO – 2018 blev året hvor Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner for alvor fik markeret sig som 
stemmen for den levende musiks ensembler, orkestre og operainstitutioner. Arbejdet i organisationen har fortsat 
det primære fokus fra det første år med hovedvægt på det politiske netværk, medlemsnetværk, organisationsnet-
værk, projektarbejde samt intern udvikling af DEOO som organisation.
Sekretariat er således fuldt etableret og med ophør af LandsdelsOrkesterForeningen pr. 31.12.2018 ligger alle 
sekretariatsopgaver, kommunikation, serviceaftaler, netværk, medlemsskaber m.m. nu hos DEOO. 

• DEOO lytter til og deltager i den politiske debat. Det sker ved direkte kontakt til både landspolitikere og 
kommunale politikere og ved organisationens kommunikation i form af artikler og på diverse sociale medier

• DEOO er aktiv i sit samarbejde med beslægtede organisationer og myndigheder som fx Dansk Teater, Dansk 
Live, Komponistforeningen, Brancheklubben af Filmkomponister, Producentforeningen, Levende Musik i 
Skolen, musikkonservatorierne, Danske Musik og Kulturskoler, Musik & Ungdom, ORA, Slots- og Kultur-
styrelsen, Kommunernes Landsforening, Kulturministeriet og mange flere

• DEOO har en rolle som arbejdsgiverorganisation for landsdelsorkestrene, der har en fælles serviceaftale med 
Kommunernes Landsforening om forhandlingsbistand

• DEOO afholder efter behov netværksmøder for sine medlemmer jf. kategorierne. Derudover indkalder 
DEOO til møder og konferencer for alle medlemmer, samt for inviterede eksterne gæster. I kraft af sit inter-
nationale engagement afholder og deltager DEOO også i konferencer i forbindelse med projekter og netværk 
som fx Nordic Orchestra Conference, PEARLE konferencer og andre relevante internationale konferencer

• DEOO indgår i – og iværksætter selv projekter – der kan have bred interesse for sine medlemmer. Således er 
der for tiden tre aktive projekter: Nordic Music Pool, MECLA og Publikumsudvikling

Forord

BESTYRELSEN 

DEOO’s bestyrelse er hjertet i organisationens arbejde. Bestyrelsen afholder møder med cirka to 
måneders mellemrum, og hvert bestyrelsesmedlem er et vigtigt bindeled til ”sin del” af organisationens 
medlemmer.

Eyvind Vesselbo, formand - Indsuppleret
Finn Schumacker, musikchef, Odense Symfoniorkester, næstformand – Kat.1 (valgt i ulige år)
Eric Enstrøm, orkesterchef, Den Kongelige Livgardes Musikkorps – Kat. 5 (valgt i ulige år)
Kristian Rahbek Knudsen, musikchef, Aarhus Symfoniorkester – Kat.1 (valgt i ulige år)
Jesper Lützhøft, kunstnerisk leder, Athelas Sinfonietta Copenhagen  - Kat. 3 (valgt i lige år)
Katrine Ganer Skaug, ensemblechef, Esbjerg Ensemble – Kat. 2 (valgt i lige år)

David Riddell, orkesterchef, Randers Kammerorkester/Aarhus Sommeropera, Suppleant – Kat.2 & 4
Claus Due, ensemblechef, Ensemble Storstrøm, Suppleant – Kat. 2
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Siden den første ordinære generalforsamling for DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitu-
tioner blev afholdt i 2017 har størstedelen af arbejdsopgaverne være fokuseret på at opbygge organisationens 
strukturer og netværk for både medlemmer og beslægtede interesse- og brancheorganisationer, gøre DEOO 
til talerøret for den levende musiks ensembler, orkestre og opera-institutioner, som arbejdsgiverorganisation 
for de fem landsdelsorkestrene og sparringspartner generelt og som igangsætter af projekter af fælles interesse 
og nytte for DEOO’s medlemmer. Opbygningen er sket dels ved overførsel af LandsdelsOrkesterForenin-
gens aktiviteter og aftaler til DEOO, og dels ved udvikling og opbygning af nye netværk, politiske kontakter og 
samarbejdsrelationer. 

Årsberetning

”DEOO’s formål er at styrke den 
klassiske musik, jazzen og anden 
kompositionsmusik i Danmark gennem sit ar-
bejde for større synlighed, bredere legitimitet 
og bedre vilkår for medlemsinstitutionerne.”

DEOO arbejder for:
• at sikre fortsat adgang til levende kvalitetsmusik i alle dele af landet, ikke mindst for børn og unge
• at arbejde for de bedst mulige udviklingsbetingelser for musikken som kunstform
• at sikre optimal ressourceudnyttelse gennem aftaler og overenskomster
• at dokumentere medlemmernes aktiviteter systematisk
• at opbygge udviklings- og erfaringsnetværk og dialogfora for medlemmerne
• at samle erfaringer og inspiration fra udlandet med fx publikumsudvikling og digitale medier
• at styrke hele det musikalske og kunstneriske økosystem i skoler, musikskoler, uddannelsessystemet   

og blandt de professionelle aktører
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DEOO har et velfungerende sekretariat i kontorfællesskabet v/Musik og Ungdom på Vartov i København, 
og deler kontor med organisationerne Musik og Ungdom, Organisationen Rytmiske Amatørmusikere, Am-
atørernes Kunst og Kultur Samråd, Danske Orkesterdirigenter m.fl.  Derudover giver placeringen på Vartov 
DEOO en umiddelbar adgang til et stort netværk blandt mange andre kulturelle organisationer, der også hold-
er til på Vartov. Det drejer sig blandt andet om Dansk Teater, Organisationen Danske Museer, Grundtvigs 
Forum, Danmarks Biblioteksforening, Danske Musik- og Kulturskoler, Dansk Kulturinstitut, Folkekirkens 
ungdomskor og mange flere.

DEOO kommunikerer med omverdenen gennem hjemmesiden www.deoo.dk og er på både Facebook og 
Twitter (@DanskeEnsembler). Udover sekretariatslederen består sekretariatet desuden af en deltidsansat 
kommunikationsmedarbejder. Bestyrelsen, som består af repræsentanter for et bredt udsnit af organisationens 
forskellige medlemsgrupper, fungerer som en vigtig kilde til organisationens arbejde. Ved den konstituerende 
bestyrelsesmøde i november 2018, blev Eyvind Vesselbo genvalgt til formand for bestyrelsen. Med Eyvind 
Vesselbos indsats for DEOO er organisationen blevet markeret tydeligt i  forbindelse til relevante netværk, på 
Christiansborg, hos Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriet, ved artikler i dagspressen og øvrige medier.

Organisationsopbygning

2018 har budt på et væld af møder, seminarer og debatarrangementer rundt i landet og internationalt.

Året igennem har bestyrelsen holdt adskillige møder, hvor retningen for DEOO’s arbejde er blevet besluttet, 
og hvor projekter og initiativer er blevet sat i værk. Ved generalforsamlingen i 2018, hvor der blev sat retning 
og mål for DEOO’s netværksarbejde,  er der ligeledes blevet afholdt netværksmøder i orkesternetværket, 
netværket for basisensembler og i netværket for militærorkestre.  Alle netværksmøder bygger videre på de 
traditioner, der er opbygget rundt omkring hos medlemmerne, før DEOO kom til. 

Samtidig har DEOO’s formand og sekretariatsleder været engageret i møder med politikere og udvalg på 
Christiansborg, hvor DEOO’s arbejde og formål i endnu højere grad er blevet bevidstgjort.

DEOO er efterhånden også kommet på invitationslisten, når andre organisationer, foreninger og professio-
nelle konferencearrangørers opretter maillister. Det giver jo mulighed for at udvide organisationens netværk, 
men har også ført til en større bevidstgørelse af, hvor kræfter og økonomi lægges. 

DEOO har i 2018 været deltager i: 
• Folkemødet i Allinge
• Kulturmødet på Mors
• Talk Town i København
• Komponistforeningens Christiansborg høring om orkestersituationen
• Dialogmøder om fremtidig organisering af musikskoleområdet
• Stiftende generalforsamling i Danske Musik- og Kulturskoler
• Statens Kunstfonds konference om koncerter for Børn og Unge
• Fyraftensmøder på Rytmisk Musikkonservatorium
• Musikpædagogisk konference på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
• Høring om Kulturministerens Musikhandlingsplan
• Kulturministeriets konference om fremtidens museum
• Filminstituttets konference om mangfoldighed
• Besøg hos HOPE projektet i Taastrup
• Deltagelse i Danske Kulturbestyrelser følgegruppe
• Videndeling i netværket Mere Musik til Byens Børn, Københavns Kommune

Årets møder



5

• KL Konference om fremtidens musikskole 
• DJBFA Christiansborg høring om musiklivet
• Møder i fælles B&U netværk – både producent- og ledernetværk
• Arbejdsmøder i Slots- og Kulturstyrelsen
• Topmøde i dansk musikliv
• Dagens Dagsorden Bestyrelseskonference
• RESEO konference på Det Kongelige Teater 

 
Internationalt har DEOO være repræsenteret ved:

• PEARLE-konference i Antwerpen
• Business of Culture arr. University of Gothenburg og Aalto University - Stockholm
• Asociación  Española de Orquestras Sinfónicas – konference i Madrid
• Roots and Wings om kreativt samarbejde på tværs af sproglige og kulturelle barrierer – Reykjavik
• Nordic Orchestra Conference – Stockholm
• MECLA-møder i Brighton UK, Warrington UK og Nachod i Tjekkiet

Netværk, indsatser og projekter
Ud over mange møder, artikler og politiske dialoger har DEOO 
ligeledes haft fokus på nogle konkrete indsatser og samarbejd-
sprojekter – både som projektejer og som samarbejdspartner. 
Alle indsatser skal afspejle DEOO’s overordnede strategier 
og skal involvere flere medlemsorganisationer, da den fælles 
nytteværdi og dokumentation har stor betydning for DEOO’s 
arbejde.

Music Exchange and Cultural Learning Alliance – MECLA
Music Exchange and Cultural Learning Alliance (MECLA) er et 
samarbejdsprojekt med parter fra byerne Warrington i England 
og Nachod i Tjekkiet, IT-firmaet Charanga i England og DEOO 
i Danmark. Fra Danmark deltager endvidere kommunerne 
Egedal og Helsingør i projektet. Projektet er støttet med Eramus+ 
midler fra EU og medgået administrationstid for foreningens 
sekretariatsleder. 

Det overordnede formål med projektet er i tre spor at undersøge, 
hvordan digitale undervisningsmidler kan bruges i musikunder-
visningen. 1. At undersøge, hvordan digitale undervisningsværk-
tøjer kan løfte musikundervisningen i hhv. grundskolen og 
musikskolen, 2. At undersøge, hvordan samarbejdet mellem 
grundskole og musikskoler kan understøttes ved brug af digitale 
undervisningsmidler 3. At undersøge, hvordan mødet mellem 
børn og unge fra grundskolen og musikskolerne på den ene side 
og de professionelle orkestre og andre skolekoncertudbydere kan 
understøttes ved brug af samme digitale undervisningsplatform. 

Selve projektarbejdet indebærer udvikling af en undervisning-
splatform tilpasset dansk sprog, repertoire og nationale 
læringsmål.  Dertil afholdes kurser og træning i brug af under-
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visningsplatformen, fælles planlægning af undervisningsforløb i hhv. grundskole og musikskole , og endelig 
forberedelse af elevbesøg hos lokale professionelle orkestre og ensembler. Projektet som helhed følges af 
engelske forskere med henblik på slutdokumentation til Erasmus+. Overordnet styres hele projektet af War-
rington Council i England. Projektperioden løber indtil 31. august 2020, hvorefter undervisningsplatformen 
efter planen overdrages til dansk ejerskab.

Nordic Music Pool 
DEOO driver sammen med Brancheklubben for Film- og Mediekomponister og begge organisationers tilsvar-
ende nordiske kollega-organisationer platformen Nordic Music Pool. 

Projektets mål er i første omgang at styrke samarbejdet mellem film- og mediekomponister og orkestre. Ofte 
er produktionstiden for musik til film og medier meget kort, og komponisterne kobles oftest på den slags pro-
jekter i slutfasen. Derfor er der som regel meget kort tid til at planlægge og gennemføre indspilninger. Noget 
der ofte er vanskeligt at realisere med orkestrenes meget lange planlægningshorisonter. Dog er det erfaringen, 
at der alligevel ligger ubenyttede dage og timer i orkestrenes arbejdsplaner. Platformen nordicmusicpool.org er 
i princippet en stor database over alle nordiske orkestre med besætninger, optagekapacitet og kontaktinforma-
tioner, som kan matches med komponisternes søgninger.

Projektet støttes af Nordisk Kulturfond, og platformen er under udarbejdelse i dansk regi. Platformen offent-
liggøres efter planen i juni 2019. 

B&U netværk
Den selvejende institution Levende Musik i Skolen (LMS) har fået til opdrag at nå alle børn og unge i gr-
undskolen senest 2021, således de oplever mindst en skolekoncert årligt. Målet skal nås ved at LMS øger 
antallet af egne skolekoncerter, og dels ved at LMS understøtter og bistår med koordination af skolekoncert-
virksomhed, som varetages af landsdelsorkestrene, basisensemblerne, de regionale spillesteder, genreorgani-
sationerne og Dacapo Edition-S. DEOO indgår i et tæt samarbejde med LMS om et fælles producentnetværk 
og i et mere strategisk arbejde omkring kortlægning af skolekoncertaktiviteter for landsdelsorkestrene og 
basisensemblerne. Således har LMS og DEOO i fællesskab og i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen 
udarbejdet et fælles aktivitetsregistreringsværktøj, så alle data vedrørende koncerter indberettes ensartet og 
med registrering af, hvilke kommuner der nås med blandt andet skolekoncerter. Indberetning af data til det 
nye aktivitetsregistreringsværktøj, der er frivilligt for 2018 og herefter obligatorisk, vil både give grundlag for 
kortlægning af koncerter, genere data til finanslovsoplysninger og øvrige målopfyldelse jf. de rammaftaler både 
LMS, landsdelsorkestre og basisensembler har som styringsgrundlag.
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Derudover ses en fortsat udvikling af MECLA-projektet som en oplagt metode til – udover selve koncer-
toplevelsen – at give merværdi i form af digitale undervisningsressourcer til grundskolens og musikskolernes 
musiklærere – og dermed styrke de relationelle bånd mellem skolekoncertudbydere, grundskoler og musik-
skoler generelt. 

Den Jyske Opera
Samarbejdet med Den Jyske Opera og de fem landsdelsorkestre er reguleret i Musiklovens §4 stk. 3. De 
nærmere samarbejdsrelationer er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem parterne. Alle orkestre spiller som 
udgangspunkt til alle Den Jyske Operas produktioner i deres eget geografiske område. Derudover spiller Aar-
hus Symfoniorkestre hver år til en særforestilling i Aarhus. Endvidere er det aftalt af Odense Symfoniorkester 
og Copenhagen Phil – Hele Sjællands Symfoniorkester deles om at spille til forestillinger i deres fælles 
geografiske område. 

Med henblik på udmøntning af samarbejdet er der oprettet en planlægningsgruppe. Gruppen, der består af 
fire til seks medlemmer, som mødes mindst to gange årligt. Den Jyske Opera og DEOO udpeger hver hal-
vdelen af gruppens medlemmer. Fra DEOO deltager musikchef, Aarhus Symfoniorkester, Kristian Rahbek 
Knudsen, producent, Copenhagen Phil – Hele Sjællands Symfoniorkester, Tine Damsgaard-Sørensen og 
sekretariatschef, DEOO, Asbjørn Keiding. 

Den nuværende samarbejdsaftale udløber 30. juni 2020. Planlægningsgruppen arbejder fortløbende med revi-
sion af samarbejdsaftalen med henblik på genforhandling i løbet af sæsonen 2019-2020.

Publikumsudvikling
DEOO har på baggrund af Statens Kunstfonds rapport om landsdelsorkestrene, ”Hvordan styrker vi 
landskabet for klassiske orkestre og ensembler i Danmark”, igangsat et arbejde, der kan styrke sine medlem-
mernes strategiske og konceptuelle arbejde med publikumsudvikling. 

Rapporten peger på en række forhold omkring de professionelle danske orkestre og ensembler, der har vakt 
stor opmærksomhed i kredsen af DEOO’s medlemmer. Der er grundlæggende flere og flere danskere, der 
går til klassiske koncerter, men DEOO’s medlemmers muligheder for at skabe et trygt økonomisk grundlag 
for fremtidens virke er udfordret. 

Det skyldes ikke blot den kontinuerlige besparelse på 2 procent årligt i de næste mange år på statens økono-
miske engagement i musiklivet. Det skyldes også, at nye forhold i omverdenen kalder på en yderligere profes-
sionalisering af arbejdet med kommunikation, markedsføring og format-udvikling.
Der er behov for at kunne tiltrække både et bredere og helt nye typer af publikum til DEOO-medlemmernes 
virke, blandt andet gennem klar målrettet kommunikation, samt at udvikle det forretningsgrundlag, som i 
fremtiden skal sikre overlevelse og dermed bidrag til den danske musikkultur og borgernes adgang til klassisk 
musik. 
 
I samarbejde med Søren Mikael Rasmussen, partner i Marker og Rasmussen, og Ph.d. Susanne Justesen, In-
noversity, og med generøs støtte af Augustinusfonden er første fase af tre planlagte faser af arbejdet gået i gang. 
DEOO’s medlemmer vil blive inddraget og orienteret om arbejdes fremdrift og resultater. I projektets tredje 
fase er der desuden indarbejdet sparringsforløb med DEOO’s medlemmer. 

Danmarks Ungdoms Symfoniorkester
DEOO’ formand Eyvind Vesselbo er udpeget til bestyrelsen for Danmarks Ungdoms Symfoniorkester. 
Orkestret, som endnu blot ligger på tegnebrættet, er tiltænkt en vigtig rolle med at udfylder et manglende led i 
den klassiske musiks fødekæde. Landet over findes der mange velfungerende ungdomssymfoniorkestre. Det 
ses tydeligt ved Musik og Ungdoms årlige Orkesterfestival, der afholdes i DR Koncerthuset. Men samtidig 
findes der et potentiale ved at samle de dygtigste orkestermedlemmer fra hvert ungdomsorkester i to årlige 
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samlinger med nogle af de dygtigste danske dirigenter. Det er målet at give de enkelte orkestermedlemmer nogle 
særlige musikalske udfordringer, de ikke nødvendigvis kan komme til at opleve i deres eget orkester, og samtidig 
vise dem vejen ind til et virke som professionel musiker. 

Bestyrelsen for Danmarks Ungdoms Symfoniorkester arbejder med at finde den sidste finansiering, inden arbej-
de kan sættes i gang.
  
Kultur i Magtens Korridorer
Danske Konservatoriestuderends Fællesråd har i samarbejde med organisationen Musik og Ungdom og DEOO 
sat gang i projektet ”Kultur i Magtens Korridorer – hvordan fungerer det?”. Projektet er endnu i finansierings-
fasen, og selve projektstyringen ligger hos Musik og Ungdom. DEOO er repræsenteret i projektets rådgivning-
sorgan. 

Formålet med projektet er at bidrage til en opkvalificering af den danske kulturdebat ved aktivt at inddrage væk-
stlaget. Med vækstlaget menes i første omgang studerende på de danske konservatorier, men det er ambitionen 
på sigt at udvide målgruppen til også at inkludere MGK- og musikskoleelever. Det er vigtigt, at kulturen bliver sat 
på den politiske dagsorden af dem, der skal forme den i fremtiden. Projektet vil give studerende fra de danske 
konservatorier indsigt i, hvordan de politiske processer fungerer i praksis med henblik på at klæde dem på til 
bedre at kunne bidrage til netop disse processer.  

Projektets hovedaktivitet er to sammenhængende møder for hver deltagergruppe. Det første møde er workshops 
på Vartov, hvor alle projektets deltagere møder en række tidligere folketingspolitikere, som giver dem et indblik 
i politisk strategi og processer omkring lovgivning. Endvidere forbereder deltagerne spørgsmål, som de på dag to 
får mulighed for at stille kulturordførerne på Christiansborg. 

Det andet møde foregår en til to uger efter workshoppen på Vartov, hvor de konservatoriestuderende har et 
møde med lokalpolitikere fra den kommune, hvor deres konservatorium ligger – i Aarhus, København, Esbjerg, 
Odense og Aalborg. Her stiler de ligeledes spørgsmål til politikerne.  

Det forventede resultat er, at der lægges kimen til en ny generation af kulturpolitiske samfundsdebattører, som 
kan opkvalificere den danske kulturdebat med deres viden og netværk. Derudover vil der blive indsamlet erfar-
inger på baggrund af evalueringer, som kan bruges til at gentage og udvide projektet med henblik på at inkludere 
en bredere målgruppe – musik- eller kulturskolelever.

Medieaftale

Hvad angår den levende musik i DR glæder DEOO sig over, at det er lykkedes at holde DR’s kor og ensembler 
og DR Koncerthuset nogenlunde intakte i forhold til de markante forandringer, DR nu står over for. Der er sket 
ændringer i de administrative dele og på ledelsesniveau, men ikke nogen markante forandringer i størrelsen af 
orkester, bigband, kor og korskole, og der kan fortsat arbejdes på det samme høje kunstneriske niveau som i 
dag. 

En del af medieaftalen var tillige oprettelsen af en radiokanal reserveret til primært klassisk musik. DEOO 
glæder sig over, at der arbejdes for en langt større dækning af den klassiske musik, og at formidlingen af klassisk 
musik på de to private kanaler kan ske i nye formater. 

DEOO foreslår, at der bliver et forøget antal transmissioner og optagelser i radio og TV af et bredt udsnit af alle 

”Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny medieaftale for perioden 2019-2023, der har til hensigt at 
styrker mangfoldigheden i det danske medielandskab og giver kultur en mere fremtrædende plads. DR bliver 
fokuseret som kulturinstitution og danskerne får to nye public service-kanaler. Digitale nyhedsmedier får bedre 
udviklingsmuligheder, den regionale og lokale nyhedsformidling styrkes, og Public Service-Puljen øges.”
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landets ensembler og orkestre, inklusive opera, fx i form af faste sendepladser hver uge. Nøglebegivenheder 
samt amatørmusikken bør opprioriteres, og udover et større fokus på den klassiske musik bør DR foretage en 
bedre afspejling af beslægtede musikgenrer, som i dag er stort set fraværende. Det drejer sig blandt andet om 
jazz, folkemusik og ny kompositionsmusik.

Medlemskaber og repræsentationer
PEARLE*
DEOO er medlem af Pearle* Life Performance Europe. 
Pearle* er et fælles europæisk forbund for mere end 7000 teatre, teaterproduktionsselskaber, orkestre og 
musikensembler, operahuse, ballet- og danseliv, festivaler, koncerthaller, spillesteder og andre organisationer 
inden for scenekunst og musik i hele Europa. 
 
Pearle* har hovedsæde i Bruxelles og fungerer som et forum for bl.a.:
• udveksling af viden, der er relevante for medlemmerne
• at dele erfaringer om kulturel ledelse og tekniske færdigheder
• at støtte og hjælpe dannelsen af arbejdsgiverforeninger
 
Endvidere fungerer Pearle* som bindeled mellem medlemmerne og Europa-Kommissionen og andre myn-
digheder, hvis overvejelser kan påvirke udøvende kunsts arbejde i Europa.
 
Læs mere om Pearle* på www.pearle.eu 

Nordic Orchestra Conference Committee
En fast tilbagevendende begivenhed er Nordic Orchestra Conference, der, som navnet angiver, er en 
konference for alle nordiske orkestre og ensembler. Konferencen varer typisk 2-3 dage og ligger i efteråret alt 
afhængigt af, hvor det passer bedst med værtslandet. Konferencen går på tur mellem landene, og i 2019 er 
Danmarks tur med en konference i København på Takkelloftet på Operaen. 

I planlægningskomiteen sidder to medlemmer fra hvert land, bortset fra Island, der udelukkende er 
repræsenteret ved Islands Symfoniorkester. For de øvrige lande er det tradition, at et medlem kommer fra et 
orkester og et medlem fra en organisation. Organisationerne er Norsk Teater- og Orkesterforening, Svensk 
Scenkonst, SUOSIO (Finland) og DEOO. Fra Danmark er Gordon Alsing fra DR det andet medlem af 
planlægningskomiteen. 

Kommunernes Landsforening - KL
DEOO varetager rollen som arbejdsgiverorganisation for de fem landsdelsorkestre. DEOO har således en 
aftale med Kommunernes Landsforening om forhandlingsbistand og generel bistand vedrørende arbejdsgiver-
rollen. Med aftalen bemyndiges KL af DEOO til at forestå forhandlinger om fornyelse af overenskomster og 
aftaler for de selvejende landsdelsorkestre. KL er alene arbejdsgiverpart for de kommunale landsdelsorkestre 
– dvs. for Aarhus og Odense symfoniorkestre. KL indgår og er part i overenskomster og aftaler for de kom-
munale landsdelsorkestre. DEOO indgår overenskomster og aftaler på vegne af de 3 selvejende landsdel-
sorkestre. 

Serviceaftalen omfatter følgende overenskomster og aftaler:
• Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre
• Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene
• Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre
• Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene
Endvidere omfatter bemyndigelsen fastsættelse af generelle bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for 
musikere og teknisk personale ved landsdelsorkestrene. 

Bestyrelsen for Aarhus Jazzorkester
David Riddell er, jf. vedtægterne for Aarhus Jazzorkesters bestyrelse, udpeget af DEOO’s bestyrelse som 
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Økonomi

medlem af Aarhus Jazzorkester. 

Musical Chairs
De fem landsdelsorkestre har et fælles abonnement hos den internationale jobportal, Musical Chairs, og opnår 
på den måde rabat på kontingentet. Alle andre DEOO medlemmer har en stående invitation, til at komme med 
i rabatordningen.

Fremtidigt fokus
I DEOO’s første år har det været vigtigt dels at konsolidere foreningen ved at få så mange ensembler og orkestre 
som muligt til at melde sig ind, og dels at etablere foreningen i bevidstheden hos musiklivet, organisationer og 
ikke mindst politisk. 
 
Det strategiske fokus vil fremadrettet komme til at ligge på fem områder:
 
1. Det politiske arbejde, hvor foreningen efter folketingsvalget igen har en opgave i at gøre DEOO kendt på 

Christiansborg og skabe kontakter til ordførere, kulturudvalg, ministere og andre centrale beslutningstagere. 
Det mest presserende mål er at få afskaffet 2% omprioriteringsbidraget og få skabt en bevægelse i retning af, 
at alle skal tale kulturen op. 

2. Det musikfaglige arbejde, hvor DEOO indtager en koordinerende og udviklende rolle inden for fx lands-
dækkende B&U-koncerter, publikumsudvikling, live-streaming og flere digitale platforme, som skal sikre 
bedre samarbejde og større udbredelse af undervisningsmaterialer. 

3. Det organisatoriske arbejde, hvor de centrale punkter vil være dels kontakten med medlemmerne og en 
løbende afstemning af, at DEOO giver værdi til det enkelte medlem og dels et arbejde for, at medlemmerne 
får endnu større gavn af samarbejde på tværs, erfaringsudveksling med videre. 

4. Kommunikationsindsatsen, som er en meget større opgave, end vores nuværende ressourcer kan muliggøre. 
Men fokus vil ligge på at udarbejde en kommunikationsplan og sætte indsatsen i system, så foreningens med-
lemmer i højere grad kommer til at hjælpe til. Desuden vil der blive gjort en indsats for at få journalister og 
politikere som følgere på vores SoMe-platform. 

5. Projekter, som dels har relevans for DEOO’s medlemmer og dels kan skabe medfinansiering til DEOO’s 
sekretariat og dermed styrke foreningens arbejde.

Resultatet af DEOO’s første regnskabsperiode 1. aAugust 2017 til 31. december 2018  er endt med et resultat 
på  kr. -198.694,00.  Det er den samlede opgørelse for både DEOO’s første regnskabsperiode og årsresultatet 
for LandsdelsOrkesterForeningen 2018, da begge organisationer har været en del af processen med etableringen 
af DEOO og nedlæggelsen af LandsdelsOrkesterForeningen. 

Årsager til resultatet:
• Det Kongelige Teater har fået eftergivet kontingent for 2017 og 2018, samlet kr. 220.000,00. Dette blev 

aftalt ved et møde mellem Det Kongelige Teaters direktør Kasper Holten i februar 2019. Til gengæld er Det 
Kongelige Teater fra 2019 fuldgyldigt og betalende medlem af DEOO.
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Kategori 1 - Symfoniorkestre
Aalborg Symfoniorkester
Aarhus Symfoniorkester
Copenhagen Phil - hele Sjællands 
Symfoniorkester
Det Kongelige Teater og Kapel 
Odense Symfoniorkester
Sønderjyllands Symfoniorkester
DR Kor og Ensembler

Kategori 2 - Basisensembler
Aarhus Jazz Orchestra
Ensemble MidtVest
Ensemble Storstrøm
Esbjerg Ensemble
Randers Kammerorkester

Kategori 3 - Specialensembler
Figura Ensemble (nyt medlem i 2018)
BaroqueAaros (nyt medlem i 2018)
Ars Nova Copenhagen
Concerto Copenhagen
Musica Ficta
Athelas Sinfonietta
Helene Blum & Harald Haugaard Ensemble
Theatre of Voices

Kategori 4 - Operakompagnier
Aarhus Sommeropera
Den Ny Opera
Opera Hedeland (fra 2019)

Kategori 5 – De Millitære Musikkorps
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Slesvigske Musikkorps
Prinsens Musikkorps

Kategori 6 – Produktionsselskaber

Kategori 7 – Associerede medlemmer
Messiaenquartet Copenhagen 
(nyt medlem i 2018)
Danmarks Underholdningsorkester

• DEOO’s regnskabsafdeling har være belastet af andre store opgaver for nogle store kunder, og har ikke 
haft tid til at servicerer DEOO tilfredsstillende mht. budgetopfølgninger og bogføring inden for hele 
regnskabsperioden. Derudover har der været bogføringsfejl i de mellemregninger, der har været forbundet 
med overførsel af økonomi mellem LandsdelsOrkesterForeningen.  

Løsning:
• Aftalen om bistand til økonomistyring af DEOO er opsagt med øjeblikkelig virkning og flyttet til firmaet 

Envisor Aps.
• En del af resultatet søges dækket i DEOO’s drift for 2019 og 2020.
• DEOO øger projektaktiviteter, og søger at få dækket en del af sine administrations omkostninger heri-

gennem.

DEOO MEDLEMMER 31.12.2018



DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner
Vartov, Farvergade 27A 2 sal, 1463 København K Danmark
Tlf.: +45 51 29 13 79
Email: kontakt@deoo.dk
CVR: 38523120 
https://www.facebook.com/Danskeensembler/


