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Alive Music udvider 
 
Alive Music udvider forretningen med flere spændende tiltag som led i en om-
strukturering. Stefan Facius og Mek Falk bliver fremover direktører i virksom-
heden, da Jakob Lund har fået nyt job i BilletNet. 
 
”Det er med stor beklagelse, at vi må sige farvel til Jakob Lund. Vi har stor 
forståelse for, at han har ønsket at tage den udfordring op. Vi ønsker Jakob 
held og lykke i den nye stilling og skylder ham stor tak for hans arbejde under 
etableringen og opbygningen af Alive Music”, siger nyudnævnt direktør i Alive 
Music, Stefan Facius. Jakob Lund fortsætter som bestyrelsesformand i Alive 
Music. 
 
Styrkelse af Alive Media 

Som et led i omstruktureringen har Alive Music også fået mulighed for at  
indgå et tættere samarbejde med Jeppe Nyrup og Adjektiv Aps omkring 
kommunikations- og PR-opgaver i Alive Media. 
 
”Vi har løbende haft Jeppe tilknyttet i forbindelse med konkrete PR-projekter 
for vores artister, og nu er det en stor glæde at kunne styrke Alive Media 
gennem et regulært partnerskab med Adjektiv Aps”, siger Mek Falk. 
 
”Jeppe går op i, at opgaverne bliver løst ordentligt, og at artisterne får noget 
spalteplads for pengene. Det falder rigtig godt i tråd med vores værdier og 
måde at arbejde på, og vi glæder os til at kunne tilknytte nye spændende op-
gaver i Alive Media-regi”, siger Stefan Facius om det fremtidige samarbejde. 
 
Alive Media udfører PR-opgaver for artister og arrangører. Det drejer sig 
blandt andet om pressemeddelelser, kontakt til medierne, tv-optrædener, vi-
ral markedsføring, Facebook-kampagner, annoncering og opsætning af 
hjemmeside. 
 
Etablering af Alive Underground 

For nyligt flyttede Alive Music til nye og større lokaler i Ny Munkegade i Århus. 
Det åbnede muligheden for at udvide forretningen, og i den forbindelse har 
bureauet etableret Alive Underground, der får til opgave at hjælpe det talent-
fulde vækstlag i dansk musik frem i lyset. 
 
”Det sker i forlængelse af de gode tiltag, der hidtil har kørt i undergrundssel-
skabet, Strange Ears. Vi har længe haft øje på det prisværdige og store ar-
bejde, som Steffen Rasmussen og Marie Weiergang har lagt i at få løftet de 
spirerne rødder i dansk musik. Vi håber, at vi i Alive-familien kan give dem 
den fornødne ballast til at løfte deres talent til nye højder,” fortæller Stefan 
Facius. 
 
Alive Underground laver hver måned klubber på spillesteder i hele landet. 
Desuden står Alive Underground for at arrangere upcoming tours  og booker 
koncerter for de artister, der er tilknyttet. 
 
 



2 Nyt Digidi-uploadcenter hos Alive Music 

I samarbejde med DigiDi har Alive Music også oprettet et upload-center på 
adressen i Ny Munkegade. DigiDi er et andelsselskab og non-profit foretagen-
de, som giver musikere mulighed for – nemt og bekvemt – at få distribueret 
musik på Itunes, TDC, CDon.com, WiMP og mange andre steder. Derudover 
kan musikerne gennem DigiDi blandt andet lave deres egen individuelle net-
butik. 
 
Med det nye DigiDi upload-center får musikerne nu mulighed for at komme 
forbi baghuset i Ny Munkegade, hvor Alive Musics mange aktiviteter har skabt 
et spirende og vækstorienteret musikmiljø. 
 
”Med Århus som en stor musikby er det nærmest naturligt, at vi giver musi-
kerne mulighed for at komme ud med deres musik på den nemmest mulige 
måde. Vi har rammerne og netværket, og derfor tror jeg, at mange musikere 
kan se fordelene i at komme forbi til en kop kaffe og en snak i et hus fyldt 
med brancherelevante folk”, siger Mek Falk, der selv har været andelshaver i 
DigiDi i mange år. 
 
”Upload-centeret er bare seneste skud på stammen i vores vision om at skabe 
et inspirerende miljø, hvor den voksende musikscene kan udvikle og styrke 
sig,” slutter Stefan Facius. 
 
For yderligere oplysninger: 
Stefan Facius, direktør, tlf: 4087 4656 
Mek Falk, direktør, tlf: 4084 0264 
Jakob Lund, bestyrelsesformand, tlf: 2162 1501 
 
 
 
 
 
 
Alive Music arbejder for og med levende mennesker, og vi tror på, at vi kan gøre tinge-
ne en lille smule anderledes. Vi mener, at solidt håndværk og hårdt arbejde tilsat for-
nyelse og nytænkning er med til at løfte oplevelserne til et nyt niveau for både publi-
kum, arrangører og artister. 
 
Alive Music blev stiftet i efteråret 2008 og driver primært traditionel bookingvirksomhed 
for kunstnere og artister. Hertil tilbyder Alive Music forskellige supplerende ydelser som 
eksempelvis promotion, distribution og rådgivning, fordi vi ønsker at skabe et dynamisk 
hele for arrangører, kunstnere, publikum og samarbejdspartnere.  
 
Alive Music har i dag 8 medarbejdere, og visionen er at medvirke aktivt til flere, bedre 
og større oplevelser. 
 
 
 


