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Stærke kræfter 
på spil for 
unge talenter 
Mentorordning hos Promus - byens produktionscenter for 
rytmisk musik - viser vej mod toppen for unge musikere 

Af Thomas Nygaard

thny@stiften.dk

AARHUS: Hvad gør man, hvis 
man som lokal grøn musiker, 
manager eller koncertarran-
gør har brug for professionel 
hjælp til at få sine ideer til at 
blomstre?

Svaret findes i mentorord-
ningen hos Promus - byens 
produktionscenter for ryt-
misk musik på Vester Allé.

Ordningen er den eneste af  
sin art i Danmark.

Siden den blev lanceret for 
et år siden, har omtrent 25 ak-
tører nydt godt af  ekspertbi-
standen, som Promus har for-
midlet.

Stedet har allieret sig med 
en stribe stærke kræfter, der 
om nogen har indblik i bran-
chen.

Fra Gunnar K. Madsen, di-
rektør i ROSA - Dansk Rock-
samråd og leder af  SPOT Fe-
stivalen via Bo Andersen; boo-
king agent og manager for TV-
2 til Henning Winther, arran-
gør af  hip hop festivalen Aar-
hus Took It og leder af  rapsko-
lerne i Aarhus.

18-årigt stortalent
En af  de Aarhus-musikere, 
som i disse dage får hjælp af  
en mentor, er Asbjørn Toft-
dahl.

Det bare 18-årige storta-
lent er, sammen med sit band 
The Strange Ears, udvalgt til 
at optræde på årets SPOT Fe-
stival. Samtidig knokler han 
for tiden med et debutalbum, 
der efter planen er ude nogen-
lunde samtidig med festivalen 
sidst i maj.

Onsdag eftermiddag sid-
der han i et lille, lyst lokale i 
Promus-bygningen.

Overfor ham sidder Jesper 
Bay. En kapacitet af  rang i den 
danske musikbranche; i 30 år 
har han været beskæftiget på 
alle de store pladeselskaber, li-
gesom han har været direktør 
i pladeselskabernes branche-
organisation IFPI.

De lytter.
På sin bærbare computer 
har Asbjørn nemlig klikket 
sig frem til et nummer fra sit 

kommende album.
Jesper Bay nikker i takt til 

den stille, stemningsmættede  
musik, mens han tegner små 
streger i sin kinabog.

Han er tydeligvis tilfreds.
Da den intime lytte-sean-

ce er ovre, aftaler de to et nyt 
møde.

Et spark i røven
»Det fede ved mentorordnin-
gen er, at man virkelig får et 
spark i røven«, siger Asbjørn 
bagefter.

»Man skal være målrettet 
og have styr på sine ting. Så 
kommer man til gengæld også 
netop nogen vegne.«

Han antyder høfligt, at 
nummeret, vi hørte nok var 
atypisk for det øvrige udtryk.

»Jeg vil kalde det organisk 
electro-pop. Det er bestemt ik-
ke et stille album«, siger han 
og vender atter fokus mod da-
gens møde.

»Vi har snakket om, at det 
er vigtigt, at jeg får nogle jobs 
op til SPOT-koncerten. Det 
kunne også være fedt at få 
et nummer med på et sound-
track. Og så skal jeg have gjort 
en single færdig«, lyder det 
stålsikkert fra den unge kon-
servatoriestuderende.

En genial idé
I Råbar to etager nede har Jes-
per Bay sat sig tilrette over fro-
kosten.

»Der er mange ting, der har 

forandret sig i musikbran-
chen«, siger han.

»Alligevel er der ikke den 
store forskel på Asbjørns øn-
sker og drømme sammenlig-
net med Thomas Helmig og 
hvem jeg ellers havde med at 
gøre i sin tid. Det er jo de sam-
me ting, de vil; de vil gerne 
kunne leve af  deres musik.«

At Asbjørn er udvalgt til at 
optræde på den eftertragtede 
SPOT festival er alene hans 
egen fortjenste, understreger 
Jesper Bay.

»Han er et meget specielt 
talent med et meget originalt 
udtryk. Det håber jeg, at folk 
får øjnene og ørerne op for.«

»Nu gælder det om at forbe-
rede de næste skridt. Jeg ved 
af  erfaring, at det kan være en 
krævende proces, hvor man  
måske glemmer lidt af  al ar-
bejdet ved siden af. Såsom at 
pressen er interesseret; at 
man skal arbejde på at få jobs 
og på, at radiofolk med tiden 
vil spille ens musik.«

»Han skal selv gå vejen. Jeg 
kan hjælpe ham ved at være 
stifinderen i en kompleks 
branche.«

Før han tager imod sin næ-
ste »mentorit«, benytter han 
lejligheden til at rose mentor-
ordningen.

»Den er genial. Jeg forstår 
ikke, at ingen har fundet på 
ideen noget før.«

Mentorordningen i Promus er for alle aktører med professionelle 
ambitioner. Den er den eneste af sin art i Danmark.

Ordningen henvender sig til blandt andet musikere, 
managere og  koncertarrangører.

Mentorerne kan rådgive og vejlede processen, så ideen 
bliver til virkelighed. Hver konsultation varer halvanden time. 
Antallet af møder varierer fra projekt til projekt.

For tiden er 10-12 mentorer tilknyttet. Deriblandt SPOT 
Festivalens leder, Gunnar K. Madsen, TV-2’s manager Bo Andersen 
og Henning Winther, leder af hip hop festivalen Aarhus Took It

Vil du i betragtning som »mentorit« kan du 
sende en ansøgning til Promus. 

Læs hvordan og hvorledes på www.promus.dk
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AARHUS: Lørdag 6. marts klokken 11 i Musikhusets café 
spiller to af  Aarhus Musikskoles marimbaorkestre både 
latin, pop og klassiske værker i helt nye forklædninger. 
Orkestrene ledes af  Imrich Cisar. Cellist Dorte Rolff-Pe-
tersen står i spidsen for musikskolens celloensemble, som 
spiller et varieret program af  kendte og nye stykker i ar-
rangementer for celloorkester. Koncerterne er gratis. Se 
mere på: www.musikhusetaarhus.dk.

M ELEVKONCERTER
Musikhusets café, lørdag 6. marts kl. 11.

Gratis elevkoncert i Musikhuset

Aarhus Musikskoles elever giver gratis 
smagsprøver på deres musikalske evner.

AARHUS: Biografen Øst for Paradis serverer filmklassi-
kere og brunch med kaffe og te ad libitum søndag 6. marts 
klokken 12. Brunchen er fra Café Drudenfuss, og filmen er 
den franske ’Min Onkel’. Du er velkommen til at medbrin-
ge en dyne og smide skoene, så du og vennerne rigtig kan 
synke ned i de nye sofasæder og nyde søndagen i Paradis.
Filmen handler om Hr. Hulot, der er arbejdsløs og bruger 
det meste af  dagen på at drive rundt, indtil han skal hente 
sin nevø og følge ham hjem. Nevøen bor hos sine forældre 
i et smart og højteknologisk hus, som den gammeldags 
Hulot bestemt ikke kommer godt ud af  det med. Samtidig 
forsøger resten af  familien at finde et job til den mærk-
værdige, sjove og uheldige dagdriver. Pris: 120 kroner. Se 
mere på: www.paradisbio.dk.

, SØNDAG I PARADIS
Øst for Paradis, søndag 6. marts kl. 12.

Søndag med film og brunch

Nyd søndagens i Øst for Paradis med brunch og fransk film.


