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Konceptet

MusicBusiness 2020 har skabt et nyt musikkoncept, der skaber 
værdi i virksomheden. Konceptet “Musik
på Arbejdspladsen” samler en række af Danmarks dygtigste 
komponister og sætter hver deres unikke
kompetencer i spil.   

Vi tilbyder en bred vifte af musikalske indslag, som kan hjælpe 
din virksomhed til at nå sine mål.
Genremæssigt spænder indslagene bredt. Vi tilbyder 
musikalske oplæg omhandlende alt fra motivation
og fastholdelse af medarbejdere til forskellige koncerter og 
innovationsworkshops mm. 

Komponisterne er udvalgt for at sikre, at vi kan levere indlæg 
med stor variation og mangfoldighed. 
Koncerter og workshops spænder over følgende genrer: Jazz, 
klassisk, folk, rock, pop, fusion, country,
rap.  

Forestillingerne kan afholdes forskellige steder i virksomheden 
alt efter ønske og omstændigheder.
Samtlige forestillinger afvikles over 60 minutter.  

MUSIK BETALER SIG

Musik… 
• Motiverer ansatte
• Øger produktiviteten og innovationskraften
• Forbedrer arbejdsmoralen
• Giver medarbejderen mere overskud
• Fremmer holdånden
• Forbedrer medarbejderens evne til at improvisere
• Reducerer sygefravær ved at øge trivslen
• Fastholder medarbejdere 

Musik er et stærkt emotionelt kommunikationsmiddel, der 
kommunikerer direkte til hjertet og hjernen. Musik kan noget 
helt specielt i forhold til at påvirke mennesker. I en stresset 
hverdag i virksomheder fyldt med e-mails, Excel-ark og 
krævende IT-systemer har mange medarbejdere behov for
et rum, hvor der sker noget anderledes, hvor kreativitet, 
livsglæde og samhørighed er i højsædet. Hvis
musik anvendes hensigtsmæssigt kan den være et effektfuldt 
virkemiddel i udviklingen af den enkelte medarbejder og 
arbejdspladsen generelt.  

Derfor bør din virksomhed arbejde strategisk med 
anvendelse af musik:



KONCERTER

65 % 
Af adspurgte virksomhedsejere siger, at musik på 

arbejdspladsen gør medarbejderne mere produktive

91 %
Af virksomhedsejerne er enten enige eller meget enige i, at

kunder og medarbejdere bliver gladere, når der spilles musik 

75 %
Af ledere er enige i, at det forbedrer samarbejde og holdånd

at lytte til musik

77 %
Af ledere er enige i, at det øger produktiviteten, når

medarbejderne lytter til musik 

Kilde PRS – www.musicworksforyou.com 

FAKTA:
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En pause i en travl hverdag
Stillekoncert er en 
koncertform, hvor det er 
muligt for en stund at stige af 
ræset for en stund og tillade 
sig selv et øjebliks ro og stille 
refleksion.

Giv dig selv lov til at stå af 
hverdagens travle strøm og 
lyt til en stillekoncert, hvor 
violinisten Anne Eltard tager 
os med i et blidt favnende 
lydunivers. Med sin violin og 
udtryksfulde sangstemme, 

loops og effekter, skaber hun 
et unikt musikalsk fænomen.
De mange musikalske lag og 
stemmer klinger polyfont og 
skaber en illusion, der får de 
inciterende soundscapes til at 
virker som et helt orkester.
Anne Eltard fører dig gennem 
rolige lydlandskaber med 
afsæt i en nordiske klang, og 
skaber et æstetisk rum af fred 
og hvile.

STILLEKONCERT
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En pause i en travl hverdag
v. Anne Eltard



Claudios klaver-solo koncerter 
er autentiske og personlige, 
og meget svære at beskrive 
med én genrebetegnelse. 
Hans intime melodier bliver 
iscenesat i en næsten-
impressionistisk harmonisk 
ramme, og stilen ligger et sted 
mellem jazz og klassisk musik. 
Hans improviserede temaer 
er meget ekspressive, og 
tilhørerne vil gå derfra opløftet 
af en unik oplevelse. 
Claudio er primært klassisk 

komponist, men kan også 
træde ud af denne rolle 
og træde ind i andre 
komponisters værker. 
Dette gør, at han har et 
meget bredt repertoire, 
som spænder fra egne 
originale kompositioner til 
standardsange herunder 
berømte sange fra 
internationale film soundtracks 
til klassisk vestlig tradition.   

v. Claudio   Passilongo

KLAVERKONCERT
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Mette Kirkegaard leverer 
singer/songwriter koncerter, 
hvor følsomhed og intimitet er 
i centrum. I en verden, hvor 
vi bombarderes med indtryk 
fra elektroniske medier, har 
vi behov for noget, som kan 
skabe en modvægt i kraft af 
øget fokus indsigt og passion. 
Mette Kirkegaard synger om 
løbske hjerter og drømmende 
sjæle i genren Nordic 
Americana. 

Selve koncerten varer 
omkring 40 minutter, hvor der 
derudover er sat 5 minutter af 
til introduktion og 15 minutter 
til spørgsmål.

v. Mette   Kirkegaard
Sangskriver  og  

sangerinde

SOLOKONCERT
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Bastion er en dansk duo 
bestående af Ulrik Elholm 
og Anders Holm Mortensen. 
Begge er sangere og 
sangskrivere og har hver især 
udgivet flere albums. 
Nu har de slået sig sammen 
om et dansksproget univers 
af vellyd og smukke melodier. 
Undervejs fortæller de om 
deres rejser til blandt andet 
Paris og Grønland. Og hvis 
stemningen er til det, opstår 
der gerne lidt fællessang.

Ulrik Elholm er blandt andet 
kendt som vocal-coach fra 

v. Ulrik Elholm & Anders Holm Mortensen

KONCERT MED BASTION

stort set alle sang-programmer 
på tv. Han var desuden 
korlederen, der førte 20 
gamle mennesker med en 
gennemsnitsalder på 84 
år til en koncert i Operaen 
med moderne sange som 
"En dag tilbage" og "I seng 
med Pandora". Anders 
Holm Mortensen har været 
lydtekniker i det legendariske 
Sweet Silence lyd studie, hvor 
bands som bl.a. Metallica har 
indspillet.
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EN HYLDEST TIL HVERDAGEN I 
ORD & TONER

v. Tine Mynster

Dine medarbejderes 
engagement er afhængig 
af opbakningen hjemmefra 
– jo mere man sætter ind på 
hjemmekontoen, jo nemmere 
er det at overtrække på 
arbejdskontoen – hvilket 
de fleste virksomheder jo er 
nødsaget til at gøre fra tid til 
anden. 
 
Invitér dine medarbejdere 
med ægtefæller og kærester 
til et firmaarrangement, og 
krydr det med en koncert 
med Tine Mynster, der 
netop hylder hverdagen 
og alle dens nuancer i ord 
og toner. Den hverdagslige 
kærlighed er et sjældent 
emne i sangtekster nu om 
dage. Måske fordi den form 
for kærlighed hverken er 

dramatisk stor eller total 
porøs, men derimod er en 
underfundig og ordinær 
størrelse, der placerer sig midt 
mellem følelsen af overstadig 
lykke og daggamle 
leverpostejmadder. I dette 
mellemland har sangerinden 
Tine Mynster sat sin scene og 
skabt albummet ”Hjerteland”, 
som taler direkte fra det 
inderste rum i hjertekammeret. 
Tine Mynsters melodier er 
krystalklare, teksterne er 
mundrette, gennemtænkte, 
og med musikalsk nærvær 
formidler Tine Mynster sine 
sange med respekt for 
publikums egne erfaringer 
med livet – og minder alle 
om at hverdagen er det, der 
binder livet sammen.
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KONCERT-TALK
v. Trinelise Væring 

Sanger, komponist og tekstforfatter 

Med udgangspunkt i sine 
seneste albummer spiller 
Trinelise en håndfuld sange. 
Hun fortæller undervejs, hvad 
der ligger bag sangene, og 
hvordan hun selv arbejder 
med kreative processer 
og idéudvikling midt i en 
travl hverdag. Ud over sit 
musikalske virke har Trinelise 
Væring en Mastergrad i 
Kommunikation. 

Trinelise Væring er 
albumaktuel med bandet 
Offpiste Gurus AKA Fredrik 
Lundin og Trinelise. 

Albummet udkommer 22. 
oktober 2015.

Klaus Lynggaard om Trinelise 
i Dagbladet Information: ”En 
af vore mest spændende 
og udfordrende kvindelige 
musikalske kunstnere”. 

Kim Skotte i Politiken: ”En af de 
mest hårdnakkede personlige 
sangskrivere”. 
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KLAVER & OPERA KONCERT
v. Carsten Mørch & Beathe Mordal

Organisten, pianisten og 
komponisten Carsten 
Johannes Mørch og 
operasangerinden Beate 
Mordal fortolker H.C. Andersen 
elskede sange med ny musik 
af Carsten Johannes Mørch. 
I alt er 12 af H.C. Andersens 
mest populære sange blevet 
forsynet med ny musik af 
samme komponist, som skrev 
sangen til indvielsen af Store 
Bælts Forbindelsen og som 
også har skrevet Unicefs 
internationale sang. Der er 
lagt op til herlig skønsang  og 
romantiske klavertoner, når 
virksomheden får besøg af 
den charmerende duo, Mørch 
og Mordal. 

Carsten Johannes Mørch er 
uddannet fra Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium 
og har komponeret opera, 
symfonisk, danske sange og 
salmer, kor- og kammermusik 

samt kirkemusik. Af særligt 
nævneværdige projekter 
kan nævnes Carsten 
Johannes Mørchs samarbejde 
med Unicef, hvor han har 
komponeret og indspillet 
Unicefs officielle sang 
“Children First”. På værket 
medvirker prominente 
navne som Hollywood 
stjernen Antonio Banderas 
og operastjernen Barbara 
Hendricks. 

Beate Mordal er 
operasangerinde og 
uddannet i klassisk sang 
ved NTNU - Institutt for 
musik i Trondheim og på 
Operaakademiet ved Den 
Kongelige Danske Opera 
i København. Mordal har 
optrådt med Trondheims 
Symfoniorkester som solist med 
det Norske Operakor i Molde 
mm.
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MUSIKALSKE 
WORKSHOPS
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GOSPEL WORKSHOP
v. Linda Andrews

I har nu muligheden for at 
blive gospelsangere for en 
dag. Denne workshop sætter 
fokus på at øge holdånden 
blandt medarbejdere alt 
imens, der synges de lækreste 
gospelnumre. At synge i kor 
kræver teamwork og godt 
samarbejde for at opnå 
en fælles lyd og et fælles 
udtryk. At synge gospel er 
meget fysisk, og hele kroppen 
inddrages, når der kommer 
gang i rytmerne. Alle kan 
være med, og der er garanti 
for god stemning!  

Sangerinde, komponist, 
dirigent og X-Factor vinderen 
Linda Andrews er én af de 
mest bookede facilatorer af 
gospelworkshops i Danmark 
og tilbyder denne unikke 
oplevelse som en del af 
MusicBusiness 2020’s “Musik 
på Arbejdspladsen”. Linda 
har  tidligere lavet workshops 
til Lego, Nordea, Deloitte, 
Danske Bank, Coloplast og 
Mærsk.
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iPlay uPlay wePlay er en 
musikalsk innovationspakke, 
som kan sammensættes 
og skræddersyes efter 
behov til virksomheder med 
multikunstneren Thomas 
Sandberg. 

iPlay er en interaktiv koncert 
med Thomas Sandberg, hvor
improvisation og 
idégenerering i nuet er i fokus. 
uPlay er en teambuilding 
workshop, hvor alle 
medarbejdere aktivt bliver 
indviet i et skabende  og 
kreativt univers. wePlay 
er sidste del, hvor de to 
foregående sessioner 
sammensættes i en fælles 
koncert. 

iPLAY uPLAY wePLAY 
v. Thomas Sandberg

iPlay uPlay wePlay 
strækker sig over en time 
og skaber nye værktøjer i 
innovationsprocesser. iPlay 
uPlay wePlay tænder for 
kreativiteten i et poetisk og 
humoristisk univers, hvor alt 
kan bruges, og hvor man ikke 
kan spille forkert!

”Komponisten og performeren 
Thomas Sandberg har 

komponeret en ovenud 
begavet lydkulisse” 
- Anne Middelboe 

Christensen, Information 2006
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INSPIRATIONSFOREDRAG 

Musikken kan opløfte os, 
bevæge os og give os lyst til 
at få mere af det hele! Den 
firedobbelte grammyvinder 
Bjarke Falgren tilbyder et unikt 
koncept, som består af en 
intimkoncert, hvor han spiller 
sin egen dybfølte musik på 
sin 300 år gamle violin og 
kombinerer musikken med 
stærke og livsbekræftende 
historier.

Foredragsdelen har fokus 
på, hvordan du bliver bedre 
til at lytte til dig selv og dine 
omgivelser samt at skabe rum 
til kreativitet for herigennem at 
blive bedre til at
kommunikere. Bjarke Falgren 
trækker her på erfaringer som 
underviser på flere af landets

musikkonservatorier, hvor han 
har undervist i komposition og 
improvisation. En seance med 
Bjarke Falgren byder også på 
involvering af medarbejderne 
samt gode inputs til at 
optimere teamwork og finde
sin rolle i helheden. 

”In short, there is a little magic 
in the air, when the young 
Danish violinist plays his old 
violin, and no doubt that 
he, with his sharply swinging 
playing, places himself in the 
Danish jazz-violin-list of kings” 
- Kjeld Frandsen, Berlingske 
tidende

v. Bjarke Falgren
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GOOD COP / BAD COP
- En involverende 

musikalsk workshop 
v. Anders Graae

Tilbring en time i selskab 
med Meyland & Graae, 
hvor jeres rytmesans, 
stemme, opfindsomhed, 
omstillingsparathed og 
samarbejdsevner bliver 
aktiveret. Med elementer fra 
engelsk STOMP, brasiliansk 
ghetto samba, cubansk 
gadedans og en god 
gammeldags portion jysk 
showmanship får jeres 
virksomhed en unik energisk 
og musikalsk oplevelse. 

Workshoppen indeholder 
trommer, fællessang, 

bevægelse og masser af 
humor. Der kræves ingen 
forudgående musikalske 
færdigheder, da I vil blive 
guidet trygt igennem 
seancen af henholdsvis den 
højenergiske ”Bad Cop”, 
Jakob Meyland, for derefter 
at veksle over til den mere 
sanselige ”Good Cop”, 
Anders Graae.
”Vi skal fyre den af med 
rytmer, så hele huset gynger, 
synge så det gjalder og få 
energien helt i top!” - Jakob 
Meyland & Anders Graae
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FÅ DIN FORRETNING TIL AT SWINGE
v. Dalia Faitelson

Gennem sjove og 
stimulerende musikalske 
improvisationsspil får vi 
adgang til nye opfattelser af 
kommunikation og kreativitet. 
Vi ikke bare elsker musikken 
- vi lever den! Dette er en 
inspirerende og legende 
workshop, som alle kan 
få noget ud af at deltage 
i. Deltagerne vil gennem 
interaktion med hinanden 
og ved hjælp af melodier, 
kropsrytmer, stemme 
og bevægelse udvikle 
sammenhørighed. Denne 
workshop medvirker til at 
udvikle færdigheder i at lytte 
samt koordination, empati 

og opmærksomhed på fysisk 
tilstedeværelse. Selvudfoldelse 
gennem musik er et 
glædesfyldt og livskraftigt 
kommunikationsmiddel. 
Workshoppen henvender 
sig til virksomheder, som har 
et behov for et inspirerende 
teambuilding-event i 
forbindelse med kick off 
møder, konferencer, sommer- 
og julefrokoster eller større 
private begivenheder – 
møder, hvor en sjov "isbryder" 
kan være nyttig. Som et 
universelt sprog er musikken et 
fantastisk redskab til at bringe 
folk sammen på tværs af 
kulturel forskellighed.
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RAP I REPLIKKEN
– sig yo til din kollega!

v. Andreas Seebach

Kom i godt humør og bliv 
klogere på gennemslagskraft 
og performance med en 
af Danmarks mest erfarne 
rappere. ”Rap i Replikken” 
er et topunderholdende 
rap-show, der overrasker 
og imponerer – med 
garanti for smil på læben. 
Arrangementet er en 
blanding af foredrag og 
koncert med numre fra 
AndyOp’s anmelderroste 

albummer krydret med 
freestyle-rap i særklasse. Ingen 
sidder stille, når AndyOp finder 
på historier on the spot om 
alt fra virksomhedens mål 
og værdier til røverhistorier 
om chefens dag og kø ved 
kopimaskinen. Og der er 
noget at tage med for alle, 
når han fortæller om rappens 
virkemidler og vinderkultur, om 
personlig gennemslagskraft 
og troværdig kommunikation.
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MusicBusiness 
2020

skaber værdi for virksomheder gennem musik 
og lyd

Vores mission er at bygge bro mellem erhvervslivet og 
musikkens mangfoldige verden for at udvikle innovative 
forretningsidéer og skabe profitable partnerskaber. 

Vores kreative komponister kan desuden hjælpe virksomheder 
og organisationer med innovative løsninger på områder som:

• HR
• Ledelse
• Branding
• Marketing
• Kommunikation
• Salg 
• Mm. 

For mere information om MusicBusiness 2020 og vores tilbud 
til virksomheder ved at klikke ind på vores hjemmeside www.
MB2020.dk eller skrive til os på info@mb2020.dk
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Vores komponister kommer ud til arrangementer for alt mellem 
5 til 200 personer.
MusicBusiness 2020 tilbyder tre forskellige abonnementer. 

Årligt abonnement:

• Guldpakke: 10 forestillinger 150.000 kr
• Sølvpakke: 6 forestillinger 100.000 kr
• Bronzepakke: 4 forestillinger 75.000 kr

Alle priser er eksklusiv moms, men inklusiv transport og udstyr. 
Ifølge aftale med Koda betales der ingen afgift på dette 
koncept.

PRISER
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