København den 09.09.11
Dansk Musiker Forbund vil i anledningen af 100 års jubilæet i år
fejre musikken og musikerne ved at bringe koncerter ud i alle
kroge af Danmark.
De små spillesteder
Dansk Musik Forbund anerkender de mindre spillesteders rolle
som kulturbærere i lokalsamfundet og en vigtig del af
eksistensgrundlaget for mange musikere. I anledningen af 100 års
jubilæet vil Dansk Musiker Forbund gerne give en håndsrækning
og hjælpe med at præsentere professionel livemusik over hele
landet. Dette gøres ved at DMF i samarbejde med de små
spillesteder opsætter honorarstøttede koncerter fra en særlig
DMF jubilæumspulje. DMF værdsætter de lokale ilsjæle, der
bruger deres resurser på at arbejde for et stærkt lokalt kulturliv.
DMF påskønner den indsats og det arbejde der hver dag gøres
rundt i det yderste Danmark, for at kunne præsentere kvalitets
musik i weekenderne og hverdagen til glæde for lokale og
tilrejsende.
Musikken og Dansk Musiker Forbund er alle steder…
Som den største fagforening for musikere har Dansk Musiker Forbund
gennem forhandlinger med branche- og forbrugerorganisationer sat sit
fingeraftryk på de arbejdsmæssige vilkår, som danske musikere
eksisterer og har eksisteret under i de seneste 100 år.
”Med vores 100 års jubilæums slogan ”DMF – Verdens største band”,
fortæller DMF, at uanset om man er organiseret medlem af DMF eller ej
– så kæmper vi for alle danske musikere. Vi er glade for de resultater, vi
har opnået i forhandlinger på vegne af danske professionelle danske
musikere. Og selv om ikke alle medlemmer af et orkester er organiseret i
DMF, får de jo stadig samme mindste løn. Resultatet af de
overenskomster DMF har opnået gennem forhandling, bruges da også

som retningslinje i forhold til tariffer både på spillestederne,
koncerthusene og hos DR og TV2.
Derfor er vi stolte af at fejre vores 100 års jubilæum, med musikere og
publikum over hele landet,” udtaler formanden for Dansk Musiker
Forbund Anders Laursen.

Yderligere information om datoer, koncerter, program m.m. kontakt:
Projektleder Anders Fromberg
Skt. Hans Torv 26
2200 København N.
t (+45) 35 240 240
d (+45) 35 240 212
m (+45) 22 55 68 25
mail: fromberg@dmf.dk
www.dmf.dk

Om Dansk Musiker Forbund (DMF)
Dansk Musiker Forbund er fagforening for alle genrer af musikere,
musikundervisere, sangere og musikteknikere mfl. Organisationen tæller
ca. 6.500 medlemmer. DMF arbejder for at højne medlemmernes
sociale, kunstneriske og økonomiske stilling samtidig med, at man
varetager medlemmernes ophavsretslige og øvrige fælles interesser.
DMF repræsenterer musikerne på såvel den kulturelle og musikpolitiske
side som på den økonomiske side, hvad enten det gælder
overenskomster og tilskud eller A-kasse og beskæftigelse. Derudover
tilbyder DMF al rådgivning og support, som musikere kan få brug for, fx
kontraktrådgivning, skatterådgivning samt en lang række services, der er
lagt ud i datterselskaberne Artlab (kurser, efteruddannelse), Gateway
Music (musikudgivelse), DMF Forsikring (instrumentforsikring)

