
Basisforhold omkring artist management.  
 
 

Artist management – roller og funktioner: 
 
 

 Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til 
artisten. 

 Bindeled og forhandlingsmandat til alle dele af artistens 
forretningsområder; pladeselskaber, publishing, agenter, promotion, 
produktion, sponsorer m.v. 

 Ansvarlig for artistens kontrakter og økonomi 

 Skærpet rolle i forhold til udbredelsen af de såkaldte 360-graders aftaler. 

 Skal være ”omnipotent/omniscient” i forhold til de nye udfordringer 
branchen står overfor som helhed, den digitale udvikling m.v. 

 

 

 

 



MANAGERENS OPGAVER: 
 
Basisfunktioner/mål: 
 

1. At skabe øget indtjening for artisten. 
2. At optimere artistens muligheder for at øge det kunstneriske/kreative 

potentiale  
3. At fremme og udvikle artistens karriere 

 
Opnås via: 
 

 At give artistens kompetent rådgivning i alle aspekter af artistens 
virkefelter. 

 At være sparringspartner, coach, ”psykolog” og socialrådgiver  

 At være bindeled mellem artisten og de forskellige samarbejdspartnere 

 At søge at realisere de fælles mål og strategier, der er indgået med 
artisten 
 

   



 At kontrollere gyldighed, indhold og overholdelse af indgåede aftaler på 
artistens vegne, herunder at inddrive og kontrollere de indtægter 
artisten skal modtage 

 At kontrollere og sikre overholdelse af eks. marketingplaner m.v. fra 
pladeselskaber, publishing m.v. 

 At skabe det bedst mulige netværk af partnere for artisten, med det mål 
at fremme artistens karriere – at kunne sætte det rigtige ”hold” i forhold 
til aftalte strategi. 

 At sikre kompetent, forsvarlig og etisk korrekt rådgivning. 

 At undgå sammenblanding af interesser! 
 

  Økonomi: 

 Som udgangspunkt er det økonomiske forhold mellem manager og 
artist baseret på en provision af de indtægter, der tilfalder artisten fra de 
samarbejdsaftaler, som manager har indgået. Altså et ”no cure – no 
pay”-forhold. 

 
 

 



 Management-provisionen kan variere afhængig af artist, ydelser og 
aftale, men er typisk mellem 15 og 20% af artistens nettoindtægter fra 
koncertvirksomhed, og brutto fra pladesalg, publishing m.v.. 

 Evt. ekstra omkostninger som manager måtte ha’ i forbindelse med 
managers arbejder; udgifter til rejser, repræsentation m.v., kan evt. 
modregnes – under forudgående aftale med artist. 

 
Pengestrømme: 
 
De mest basale indkomstforhold i management/artist-samarbejdet, kan i 
meget grove træk beskrives som følger: 
 

 Indtægter fra pladesalg: Royaltybaseret indtægt p.b.a. sal, indtægter 
fra sync, compileringer m.v.. Satserne kan variere meget afhængig af 
forhandlingskraft, men er typisk enten 50/50, eller baseret på 
gradueret royalty/”royalty by performance”. Manager modtager sin 
provision på artistens royalty-basis. 

 Indtægter fra koncerter: Provisionen er baseret på artistens 
nettoindtægt – altså når provision til booking, omkostninger til 
produktion, crew, musikere (som ikke er omfattet af en mng-aftale) 
m.v., er trukket fra. 



 Indtægter fra KODA, NCB – eller forlag: Provisionen er baseret på den 
andel af indtægt, som artisten modtager fra enten KODA, NCB eller 
forlag, og som baserer sig på performance rights, syncs, 
versioneringer, film, TV, games, mechanicals m.v. 

 Støtteordninger, legater, fonde m.v.; afhængig af managements 
arbejde med disse ordninger – eks. rapporteringer, opfølgning m.v. – 
kan det være relevant, at tage provision. 

 Øvrige indtægter – spons, merchandise m.v.: Provisionen er baseret 
på artistens andel, jf. de af manager indgåede aftaler. 

 
Nøgleord for manager/artist-samarbejdet: 
 
Tillid, gensidighed, respekt, fælles vision, arbejdskemi og eksklusivitet. 
 
Hvad skal manager vægte hos artisten: 

 Kunstnerisk talent/område (udøvende/performance/skabende/band m.v.) 

 Fremtidigt potentiale 

 Trackrecord/succeshistorie 
 
 
 



 
 

 

 Nuværende – og fremtidige aftaleforhold (indspilning, booking & 
publishing m.v.) 

 Generel økonomi 

 Relation til medier m.v. 

 Evt. personlige forhold/problemer. 
 
   Hvad skal artist vægte hos manager: 
 

 Trackrecord/succeshistorie 

 Erfaring/kompetencer/baggrund/troværdighed/kunstnerisk indsigt 

 Økonomiske/administrative ressourcer 

 Netværk til branche – national/internationalt 

 Netværk til juridisk bistand 
 
 



 
 

 Netværk til økonomisk bistand 

 Øvrige samarbejdspartnere – andre artister 
 
 
Primære punkter i Managementaftalen: 
 

 Afklaring af arbejdsområder 

 Periode - udløbsforhold 

 Eksklusivitet 

 Provision 

 Forhold omkring udland, submanagement* m.v. 

 Gensidige forpligtelser 

 Fælles strategi 
 
*= betyder, at manager kan (og måske skal!) indgå aftaler med andre 
managements i typisk store territorier – USA, UK, Tyskland m.v. Provision til  



 
 
sub-management, skal manager selv udrede af den aftalte ”brutto”-
provision! 
 
Organisationer: 
 
IMMF – International Music Managers’ Forum – www.immf.com – er en 
verdensomspændende sammenslutning/interesseorganisation for artist 
managers, der arbejder for fælles retningslinier for brancheområde; aftaler 
m.v. (check deres oplæg til standard-aftale). 
 
 
IMMF har en dansk afdeling – www.immfdk.net – der p.t. tæller ca. 20 danske 
managers, og blev startet i 2005. Desværre er foreningen meget passiv, da 
den har haft svært finde ”fælles fodslaw”. Der er dog en ”indgang” til IMMF 
– international - via Jeasper Krøll/Clockwize Mng., der kan kontaktes via: 
33 91 67 60 – mail@clockwize.dk  
 

http://www.immf.com/
http://www.immfdk.net/


 
 
 
MANAGEMENT I DK: 
 
Med en indtægtsbasis på 15-20% af kunstnerens nettoindtægt, skal der 
virkelig en stor omsætning pr. kunstner til hvis man skal ha’ bare en 
nogenlunde anstændig årsindtægt – især når vi taler om artister, der kun 
”arbejder” i Danmark. Derfor er der også mange managements der ikke helt 
lever op til den ”ideelle” rolle, og må hente indtægter fra booking, label m.v.  
 
Af få deciderede ”rene” managements herhjemme, kan nævnes Volcano 
Mng, der bl.a. arbejder med Nephew, Under Byen og VETO. 
 
Mange af de store danske artister har ikke decideret solo-management, men 
har et ”klassisk” rådgivningsforhold til deres bookingbureau; 
TV2/Skandinavian, Thomas Helmig/BEATBOX, Tim Christensen og Sanne 
Salomonsen/PDH o.s.v. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


