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Abstract	
	
This	project	examines	how	young	people	from	16-29	years	old	experience	concerts	
under	the	covid-19	crisis	in	Denmark.	In	addition,	it	examines	the	development	of	our	
own	harbour	festival,	CPHarbour,	in	Copenhagen.	These	aspects	are	explored	by	
qualitative	interviews	as	well	as	participant	observation,	which	will	give	insight	into	our	
targeted	audience	and	help	develop	a	new	innovative	way	of	thinking	in	the	concert	
industry.	The	qualitative	interviews	and	the	participant	observation	will	be	analyzed	
with	help	from	theories	from	Schechner,	Skot-Hansen,	Byrne,	Small	and	Samson.		
	
Based	on	the	analysis	it	can	be	concluded	that	the	lack	of	concentration,	influence	and	
the	decor	of	the	room	has	a	great	impact	on	the	concert	experience	for	the	participating	
audience.	Furthermore	the	analysis	concludes	that	an	individual	member	of	the	
audience	may	seek	a	very	different	experience	compared	to	another	participant.	This	
analysis	contributes	with	knowledge	which	will	be	used	to	design	our	product.	In	
addition	to	the	perspective	on	how	the	participants	at	the	concert	experience	the	event,	
the	project	will	also	focus	on	how	the	city	is	used	and	influenced	by	events	occurring	in	
its	spaces.	The	product	is	a	one-day	festival	which	takes	plays	in	the	harbour	of	
Copenhagen	and	will	be	developed	in	interplay	between	theory,	iterations	and	new	
knowledge	from	the	analysis.	The	project	concludes	that	procession	(Schechner	2003),	
affect	and	assemblages	(Samson	2011)	can	be	used	as	tools	in	the	elaboration	of	a	one-
day	festival.	Finally,	possible	future	collaboration	partners	are	taken	into	consideration	
in	the	development	of	our	concept.		
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1. Indledning	
	
1.1. Problemfelt	og	problemformulering	

	
Den	verdensomspændende	pandemi,	covid-19,	har	allerede	sat	dybe	spor	i	samfundet.	
Pandemien,	som	tilbage	i	starten	af	2020	gjorde	sit	indtog	i	hele	verden,	har	medført	et	
hav	af	aflysninger	i	kulturbranchen.	Festivaler,	koncerter	og	kulturoplevelser	blev	fra	
den	ene	dag	til	den	anden	aflyst	(Søe	&	Stephensen	2020).	Dengang	blev	koncerterne	og	
kulturbegivenhederne	skubbet	til	engang	i	efteråret	2020	og	festivalerne	blev	aflyst,	
med	håb	om	snart	at	kunne	vende	tilbage	til	normalen	igen.	Restriktioner	og	aflysninger	
af	kulturbegivenheder	er	dog	blevet	en	del	af	hverdagen,	som	vi	kender	den,	og	har	
naturligvis	vendt	op	og	ned	på	livet	for	mange	mennesker.	Erhverv	i	underholdnings-	og	
kulturbranchen	er	hårdt	prøvet,	og	har	mistet	grundlaget	for	deres	forretning.	
Konsulent-	og	revisorfirmaet	PWC	vurderer	i	deres	undersøgelse,	at	branchen	har	
oplevet	en	nedgang	på	46%	i	bruttofortjeneste	(PWC	&	Axcelfuture	2020).	Det	skiftende	
forsamlingsloft	og	den	store	usikkerhed	som	medfølger,	gør	det	svært	for	arrangørere	
og	spillesteder,	at	planlægge	kommende	begivenheder.		
	
De	tre	primære	aktører	i	musikbranchen:	musikere,	publikum	og	arrangører,	er	alle	
hårdt	ramt	af	de	nuværende	vilkår	i	kulturlivet.	Specielt	festivaler	og	koncertsteder,	
som	hvert	år	samler	tusindvis	af	mennesker	(Roskilde	Festival	2019),	har	måtte	aflyse	
grundet	forsamlings	loftet,	som	hen	over	sommeren	har	været	på	500	mennesker	i	
kulturlivet.	Vi	vurderer,	at	pandemien	også	har	en	negativ	indflydelse	på	de	unge,	som	
ofte	mødes	ved	spillesteder	og	festivaler	i	fællesskaber	om	glæden	ved	musikken.	Vores	
egen	vurdering	er,	at	disse	restriktioner	har	store	konsekvenser	for	unge	mennesker,	
som	nu	ikke	kan	mødes	på	samme	måde	om	musikken.	Manglen	på	samvær	ved	
koncerter,	vurderer	vi,	har	konsekvenser	for	de	unge,	som	ikke	udelukkende	dækker	
den	manglende	musikoplevelse.		
	
En	række	forskere	fra	Institut	for	Folkesundhedsvidenskab	ved	Københavns	Universitet	
har	undersøgt,	hvordan	corona	pandemien	opleves	og	håndteres	i	Danmark	med	et	
fokus	på	ensomhed	i	forskellige	aldersgrupper.	Undersøgelsen	viser,	at	det	især	er	unge	
i	aldersgruppen	mellem	16-29	år,	der	føler	sig	mest	ensomme.	Det	er	næsten	22%	af	
unge	som	føler	sig	ensomme.	Dette	er	en	stigning	sammenlignet	med	de	seneste	data,	
der	er	om	ensomhed	i	Danmark,	som	kommer	fra	sundhedsprofilen	fra	2017.	Ifølge	
sundhedsprofilen	fra	2017	var	det	ca.	10-14%	af	de	unge	der	følte	sig	ensomme	(Institut	
for	Folkesundhedsvidenskab	2020).		
Dermed	ikke	sagt,	at	de	manglende	kulturbegivenheder	er	den	eneste	årsag	til	dette.	
Men	kulturbegivenheder	er	en	af	de	mange	steder,	hvor	de	unge	mennesker	ikke	kan	
samles	som	normalt.	
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Disse	unge	er	blandt	en	af	de	tre	primære	aktører,	nemlig	publikum,	som	vi	tror	har	et	
behov	for	at	få	reetableret	koncert	kulturen.	Samtidig	mener	vi,	at	de	unge	har	brug	for	
en	løsning,	der	møder	deres	behov	for	kulturelle	og	sociale	oplevelser.		
Essensen	af	denne	problemstilling	er	relevant	for	mange	befolkningsgrupper.	Den	er	
generelt	relevant	for	mennesker,	som	er	kultur-	og	musikinteresserede.	Dog	har	vi	valgt	
at	indsnævre	problemstillingen,	så	den	omfatter	den	unge	befolkningsgruppe	i	alderen	
16-29	år	da	det	er	dem,	der	ifølge	rapporten	fra	Institut	for	Folkesundhedsvidenskab	
ved	Københavns	Universitet	er	hårdest	ramt	af	problemet	(Institut	for	
Folkesundhedsvidenskab	2020).	Vi	vurderer,	at	mange	unge	mennesker	ikke	blot	
anvender	koncerter	som	en	kilde	til	kulturel	indvirkning,	men	også	som	et	socialt	
arrangement,	hvor	unge	mødes	og	interagerer	med	hinanden	og	får	opfyldt	et	socialt	
behov.		
	
Arrangører,	musikerer	og	publikum	bliver	alle	påvirket	af	de	restriktioner,	der	bliver	
lavet	på	baggrund	af	Covid-19.	Vores	primære	fokus	i	dette	projekt	er	på	de	unge	
mennesker.	Vi	antager,	at	det	netop	er	denne	målgruppe,	da	vi	kan	se,	at	de	er	hårdt	
ramt,	blandt	andet	i	forhold	til	ensomhed.	Derfor	vil	vi	i	vores	undersøgende	og	
udviklende	faser	tage	udgangspunkt	i,	hvordan	unge	oplever	koncerter.	Da	det	er	
koncertgængere,	vi	tager	udgangspunkt	i,	har	vi	valgt	at	fokusere	på	koncertafholdelse	
med	publikumsoplevelsen	som	det	centrale.		
	
Andre	undersøgelser	viser	ydermere,	at	musik	spiller	en	rolle	for	de	unge	i	form	af	
identitetsdannelse,	selvværd	og	sundhed,	da	det	at	lytte	til	musik	giver	mulighed	for	
selvrefleksion	(Kultur-	og	Fritidsforvaltningen	2020).		
Dette	tydeliggør,	hvor	stor	en	rolle	kultur	har	for	unge,	og	hvordan	det	påvirker	
individet.		
	
Flere	spillesteder,	har	været	ude	offentligt	og	påstå,	at	de	ikke	har	råd	til	at	afholde	
siddende	koncerter,	og	at	det	på	ingen	måde	er	en	rentabel	forretning	at	afholde	
koncerter	under	disse	forhold	(Ritzaus	Bureau	2020).	I	og	med	at	spillesteder	ikke	har	
råd	til	at	afholde	koncerter,	tilføjer	det	endnu	flere	komplikationer	til	denne	vanskelige	
problemstilling	vi	står	i.		
	
Problemstillingen	er	metodisk	interessant,	da	vi	har	en	del	tanker	om,	hvad	manglen	på	
koncerter	og	socialt	liv	gør	ved	unge	mennesker.	Det	kunne	være	interessant	at	
undersøge	de	unge	menneskers	oplevelser	af	de	nuværende	koncerter.	Ud	fra	disse	
undersøgelser	kan	vi	komme	frem	til	en	løsning,	som	vil	kunne	gavne	netop	denne	
målgruppe	og	samtidigt	være	en	løsning	på	længere	sigt.		
	
Projektet	tager	udgangspunkt	i	dimensionen	design	og	konstruktion	og	anvender	bl.a.	
colored	cognitive	mapping	og	storyboard,	hvor	problemet	kortlægges	og	identificeres.	
Colored	cognitive	mapping	bruges	til	at	kortlægge	problemerne	og	årsagerne	inden	for	
vores	problemfelt,	samtidigt	med,	at	storyboard	bruges	til	at	anskueliggøre	og	



  

 6 

visualisere	designløsningen.	På	den	måde	relateres	årsagerne	til	problemerne,	og	
designløsningen	bliver	mere	overskuelig.	Vores	undersøgelser	blandt	de	unge	
mennesker	vil	blive	udført	ved	hjælp	af	kvalitative	interviews	og	deltagerobservation.	
Dette	vil	give	os	en	bedre	forståelse	for	tanker	og	problemstillinger,	som	vores	
målgruppe	oplever.		
	
Vi	vil	forsøge,	at	bruge	disse	undersøgelser	til	at	skabe	en	alternativ	koncertoplevelse	i	
form	af	en	afholdelse	af	en	endagsfestival.	Gennem	en	abduktiv	designproces	vil	vi	
undersøge,	hvad	der	fungerer	bedst	for	målgruppen,	kulturaktive	unge,	og	gennem	flere	
iterationer	finde	en	løsning,	som	opfylder	det	generelle	behov.		På	den	måde	inddrages	
elementer	fra	de	to	dimensioner,	design	og	konstruktion	samt	subjektivitet,	teknologi	
og	samfund.		
	
Motivationen	for	denne	opgave	er,	at	vi	ikke	synes,	at	der	bliver	tænkt	ud	af	boksen	i	
kulturlivet.	Vi	er	selv	unge	mennesker,	som	flittigt	tager	til	koncerter,	og	som	hver	
sommer	drager	rundt	på	diverse	festivaler.	Det	fylder	en	enorm	stor	del	af,	hvem	vi	er	
som	mennesker,	og	det	fylder	en	hel	del	i	vores	sociale	liv.	Derfor	er	det	også	enormt	
ærgerligt	at	se,	hvor	lidt	forberedte	festivalerne	og	spillestederne	har	været,	og	hvor	
meget	de	har	undervurderet	denne	krise.	Det	har	ikke	været	muligt	at	afholde	
traditionelle	koncerter,	og	derfor	er	der	i	den	grad	brug	for	at	tænke	ud	af	boksen	og	i	
særdeleshed	en	omtænkning	af	hele	koncertformatet,	som	vi	kender	det.	Man	kan	fra	et	
arrangørperspektiv	ikke	bare	aflyse	disse	begivenheder	og	vente	på	bedre	tider.	Der	er	
brug	for	at	drømme,	og	på	mange	måder	er	dette	et	lystdrevet	projekt,	der	udspringer	af	
egne	behov.	Restriktionerne	kan	vi	ikke	rykke	ved,	men	vi	drømmer	om	at	skubbe	til	
arrangørernes	grænser	og	inspirere	dem	til	at	tænke	ud	af	boksen.	Projektet	er	
visionært	og	drømmende,	men	stadig	realistisk	og	tager	udgangspunkt	i	en	reel	
problemstilling	og	teori.		
	
En	anden	helt	grundlæggende	årsag	til	denne	problemstilling	er,	at	en	stor	del	af	det	
sociale	grundlag	blandt	kulturaktive	unge,	og	også	os	selv,	bliver	skabt	til	
kulturbegivenheder	som	koncerter	og	festivaler.	Dette	grundlag	er	næsten	ikke	
eksisterende	under	corona	restriktionerne.	Der	har	på	det	seneste	været	mange	nye,	
innovative	bud	på	en	koncertoplevelse,	bl.a.	i	form	af	online	virtuelle	koncerter,	hvor	det	
traditionelle	koncertformat	har	lidt	under	restriktionerne.	Det	er	derfor	relevant	at	
undersøge	unge	menneskers	oplevelser	af	en	god	koncertoplevelse	og	finde	et	
alternativ	til	denne	befolkningsgruppe.	Undersøgelsen	skal	give	bedre	indsigt	i	
målgruppen,	og	sætte	nye	øjne	på	problemet.	
	
Vores	mål	var	i	starten	at	den	mulige	designløsning	både	skulle	give	mening	under	og	
efter	pandemien.	Men	efter	at	have	arbejdet	yderligere	med	problemet,	har	vi	fået	
øjnene	op	for	at	det	kunne	være	interessant	at	tage	skridtet	videre	ved	at	fokusere	på	at	
skabe	en	innovativ	løsning,	som	skal	kunne	inspirere	afholdelse	af	performative	events	i	
byen	i	fremtiden.			
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Disse	ovenstående	problemstillinger	og	vores	egen	motivation	har	ledt	os	til	at	opstille	
følgende	problemformulering:		
		
”Hvordan	kan	der	skabes	en	innovativ	designløsning	tilegnet	målgruppen,	kulturaktive	
unge,	som	kan	imødekomme	de	unges	behov	for	en	koncertoplevelse,	samt	inspirere	

fremtidige	performative	events	i	byen?”	
	
	

1.2. Proces	
	

Da	vi	har	faget	Design	og	Konstruktion	som	det	grundlæggende	fag	i	vores	projekt,	har	
vi	valgt	at	strukturere	vores	proces	ud	fra	SDSM	modellen	(Pries-Heje,	Baskerville	
2009).	Som	en	tilføjelse	til	den	proces,	SDSM	modellen	fremstiller,	har	vi	valgt	at	dele	
projektet	op	i	tre	faser.	En	kort	indledende	fase,	en	undersøgende	og	en	udviklende.		
Vi	har	valgt	at	dele	modellen	op	for	at	visualisere	de	tre	faser	som	vist	på	billede	1.	Vi	vil	
dog	pointere,	at	denne	visualisering	beskriver	vores	rapportstruktur	mere	end	selve	
arbejdsprocessen,	da	punkterne	med	evaluering(4,6	og	8)	i	vores	arbejdsproces	ikke	
har	været	fastlåst,	men	er	sket	løbende.	

  
Billede 1 SDSM modellen med tilføjelse, Kilde: Pries-Heje, Baskerville 2009 	

 

1.3. Semesterbinding	
	

Kort	afsnit	om,	hvordan	vores	projekt	lever	op	til	semesterbindingen.		
	
Vi	inddrager	semestrets	dimensioner	BK1:	Design	og	Konstruktion	og	BK2:	
Subjektivitet,	Teknologi	og	Samfund.	Den	primære	dimension	for	dette	semesterprojekt	
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er	dimensionen	design	og	konstruktion,	og	hele	projektet	omhandler	en	designløsning,	
som	er	tilknyttet	eller	relevant	for	et	bestemt	problem.	Vi	arbejder	problemorienteret	
inden	for	vores	emne	og	har	derfor	opstillet	en	mulig	designløsning	til	dette	problem,	
som	skal	udarbejdes	gennem	flere	iterationer.	Løsningen	bliver	udarbejdet	via	
designmetoder	som	konceptudvikling,	storyboard,	CCM	og	iterationer.	Vi	startede	med	
at	tydeliggøre	problemet	og	produktet	igennem	et	storyboard,	som	havde	til	formål	at	
simplificere	den	proces,	hvorved	vi	identificerede	problemet	og	den	potentielle	løsning.	
Igennem	konceptudviklingen	har	vi	analyseret	de	nuværende	alternativer	til	den	
traditionelle	opfattelse	af	en	koncertoplevelse.	Vi	har	derefter	sat	os	i	et	idéværksted	for	
at	udfolde	den	kreative	designtænkning.	Endeligt	arbejder	vi	med	udviklingen	og	
visualiseringen	af	den	tænkte	designløsning.	Disse	faser	er	understøttet	af	flere	
iterationer,	som	undervejs	forbedrer	den	endelige	designløsning.		
	
Vi	har	derudover	valgt	dimensionen	STS,	og	anvender	denne	dimension	gennem	
deltagerobservation	og	kvalitative	interviews.	Vi	er	fysisk	ude	og	lave	
deltagerobservation	ved	koncertarrangementer	for	at	observere	koncertoplevelsen	til	
siddekoncerter.	Desuden	anvender	vi	den	kvalitative	forskning	ved	at	interviewe	en	
håndfuld	koncertgængere	for	at	få	et	indblik	i	deres	oplevelser	med	det	nuværende	
koncertformat	i	form	af	siddekoncerter.		
	
Vi	har	fravalgt	TSA,	da	vi	ikke	finder	det	relevant	at	analysere	nuværende	teknologiske	
systemer	og	artefakter.	Vi	vil	ikke	dykke	ned	de	indre	mekanismer	og	teknologiske	
systemer	der	indgår	i	vores	koncept,	men	hellere	observere	og	analysere,	hvad	de	giver	
af	indtryk	og	oplevelser	for	de	mennesker,	som	anvender	dem.		
	

2. Teori	og	metode	
	
Projektet	tager	udgangspunkt	i	to	dele.	En	undersøgende	del	og	en	designbaseret	del.	I	
første	del	vil	vi	undersøge	koncertoplevelsen	under	corona-pandemien	med	fokus	på,	
hvilken	indflydelse	siddekoncerter	har	på	koncertgængerne	og	deres	oplevelse.	Til	
undersøgelsen	vil	vi	gøre	brug	af	to	af	metoder:	deltagerobservation	og	kvalitative	
interviews.		
	
Vores	teori	er	baseret	på	grundlæggende	begreber	omkring	oplevelsesøkonomi	fra	
bogen	Byen	som	scene	–	kultur-	og	byplanlægning	i	oplevelsessamfundet	af	Dorte	Skot-
Hansen	(2014),	som	skal	bruges	som	den	rammesættende	teori	vedrørende	
oplevelsesøkonomi.	Derudover	inddrager	vi	teori	fra	Kristine	Samsons	Byen	i	bevægelse	
(2011).	Den	grundlæggende	teori	skal	hjælpe	med	at	forstå	begrebet	
oplevelsesøkonomi,	samt	hvorfor	kultur	og	oplevelser	er	vigtige.	Dorte	Skot-Hansens	
(2014)	teori	er	oplagt	til	at	kigge	på	oplevelser,	men	er	meget	overordnet	omkring	
oplevelsesøkonomi	og	har	sine	begrænsninger	vedrørende	koncertoplevelser	og	musik.	
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Dorte	Skot-Hansen	(2014)	skriver	også	en	del	om	kulturpolitik,	men	det	har	vi	valgt	at	
skære	fra,	da	vi	ikke	vil	kigge	på	dette	fra	en	politisk	vinkel,	men	snarere	et	kulturelt	
perspektiv.	Derudover	vil	vi	inddrage	David	Byrne’s	bog:	HOW	MUSIC	WORKS	(2012)	til	
at	forstå	musikken	og	koncertrummet	bedre.	Det	skal	give	relevant	viden	indenfor,	
hvordan	rum	og	musik	hænger	sammen.	Til	sidst	vil	vi	gøre	brug	af	Richard	Schechners	
(2003)	teori	omkring	procession,	og	hvordan	han	beskriver	dette	begreb.	Richard	
Schechners	(2003)	teorier	skal	hjælpe	os	med	at	forstå	centrale	begreber	vedrørende	
performative	events	og	skal	fungere	sammen	med	Christopher	Smalls	(1998)	teori	
omkring	den	traditionelle	koncert.		
Teorierne,	vi	har	udvalgt,	vil	vi	bruge	til	at	inddrage	relevant	viden	og	nøglebegreber	
inden	for	koncert-	og	kulturbegivenheder.	Vi	vil	redegøre	for	teorier	og	gøre	brug	af	
disse	til	udviklingen	af	produktet.	Teorien	skal	give	en	bedre	forståelse	af	vigtige	valg	i	
produktudviklingen	og	skal	hjælpe	med	argumentationen	for	konkrete	valg	i	vores	
koncertafvikling.	Samtidigt	skal	den	give	en	bedre	forståelse	for	hele	feltet	inden	for	
musik	som	kulturoplevelser,	oplevelsesøkonomi	og	procession,	hvilket	bliver	
kernebegreber	i	projektet.	De	undersøgelser	og	teorier,	vi	beskæftiger	os	med,	skal	i	
samspil	give	os	en	forståelse	for	emnet	og	dermed	også	give	os	en	bedre	mulighed	for	at	
udarbejde	en	relevant	løsning.	Specielt	Schechners	(2003)	teori	om	procession	vil	være	
grundstenen	i	konceptet,	da	teorien	lægger	mere	op	til	design	og	planlægningen	af	et	
performativt	event.		
	

2.1. Metode	
	

For	at	skabe	en	bedre	koncertoplevelse,	er	det	fundamentalt	at	vide	mere	om	
kausaliteten	bag	koncertgængeres	deltagelse	i	en	koncert.	Derfor	vælger	vi	at	benytte	os	
af	deltagerobservation	og	kvalitative	interviews.	Deltagerobservationen	skal	give	os	
indblik	i	de	nuværende	koncerters	koncepter,	og	hvilke	oplevelser	og	indtryk	man	får	
som	deltager.	Vi	vil	indgå	de	første	observationer	som	‘den	totale	observatør’,	hvor	vi	
ikke	indgår	i	dialog	med	vores	felt/deltagere	til	koncerterne,	og	uden	at	de	er	klar	over	
at	de	blev	observeret	(Kristiansen	&	Krogstrup	1999).	Dette	vil	vi	gøre	for	at	indsamle	
data	for	selv	at	få	en	opfattelse	af	den	nuværende	koncertoplevelse,	som	vi	vil	bruge	til	
vores	efterfølgende	observationer,	som	‘observatør	som	deltager’,	hvor	vi	stadig	vil	
forholde	os	distanceret	til	vores	felt,	men	foretage	kvalitative	interviews,	på	baggrund	af	
de	observationer	vi	foretager	os	ved	de	første	observationer	(Kristiansen	&	Krogstrup	
1999).	Deltagerobservationen	skal	hermed	give	os	adgang	til	at	kunne	stille	relevante	
spørgsmål	og	give	os	en	bedre	forståelse	for	konteksten	(Kristiansen	&	Krogstrup	
1999).	Fokus	vil	være,	hvordan	vi	oplever	de	siddende	gæsters	interaktion	med	rummet	
og	performeren.		
	
Dette	gør	vi,	da	deltagerobservation	er	med	til	at	give	et	indblik	i,	hvordan	mennesker	
konstruerer	deres	verdensbillede	og	dermed	forhåbentligt	et	billede	af	den	nuværende	
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siddende	koncert	(Kristiansen	&	Krogstrup	1999).	Det	kvalitative	interview	skal	
efterfølgende	give	os	en	dybere	forståelse	af	fordele	og	ulemper	ved	de	siddende	
koncerter.	På	den	måde	bruger	vi	deltagerobservation	og	kvalitative	interviews	i	
samspil	for	at	skabe	en	større	validitet	og	forståelse	for	problemfeltet	og	hvilke	
spørgsmål,	der	er	relevante	i	den	givne	problemstilling.		
	
Vi	har	valgt	at	bruge	den	kvalitative	metode	frem	for	den	kvantitative	metode,	da	vores	
fokus	primært	er	på	deltagernes	relation	og	synspunkter	til	koncertoplevelsen.	For	at	
finde	ud	af	hvordan	vi	skaber	en	bedre	koncertoplevelse,	skal	vi	finde	ud	af	hvad	
deltagernes	holdninger	og	meninger	er	til	den	nuværende	koncertoplevelse.	Dette	gør	vi	
bedst	gennem	interaktion	med	deltagerne,	da	det	giver	en	dybere	forståelse	af	
handlinger,	betydninger	og	holdninger,	gennem	en	beskrivelse	af	deres	oplevelser,	i	
modsætning	til	den	kvantitative	dataindsamling,	der	ofte	kan	være	en	
envejskommunikation	(Kvale	&	Brinkmann	2009).		
	
	
Model	over	SDSM	processen:	

 
Billede 2, SDSM modellen, Kilde: Pries-Heje, Baskerville 2009	

																																																																																			
En	af	de	metoder,	vi	vil	bruge	for	at	visualisere	vores	designproces,	er	Soft	Design	
Science	Methodology,	som	inkluderer	abduktiv	tænkning	og	lægger	op	til,	at	man	hele	
tiden	skaber	nye	iterationer	igennem	sin	proces.	Der	er	otte	punkter	i	processen,	som	er	
delt	ind	i	to	kategorier	–	Real	World	og	Design	Thinking.	Real	World	kategorien	tager	
udgangspunkt	i	det	konkrete,	og	Design	Thinking	tager	udgangspunkt	i	det	abstrakte.	
Meningen	med	processen	er	ikke,	at	man	går	fra	punkt	til	punkt	lineært.	Men	at	man	
hele	tiden	skal	kunne	kigge	frem	og	tilbage	i	processen	for	at	evaluere	og	skabe	nye	
iterationer	baseret	på	tidligere	og	ny	viden.		
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Det	første	skridt	i	SDSM	er	at	identificere	det	specifikke	problem	i	Real	World	
kategorien.	Det	vil	sige,	at	man	kigger	på	et	specifikt	problem	i	den	virkelige	verden	
(Pries-Heje,	Baskerville	2009).		
Efter	at	man	har	identificeret	det	specifikke	problem,	går	man	til	Design	Thinking	og	
prøver	at	undersøge	det	generelle	problem	og	hvilke	’krav’,	der	er	til	problemet,	uden	at	
det	behøver	at	tage	udgangspunkt	i	konkrete	eksempler.		
Når	det	generelle	problem	og	de	generelle	krav	er	fundet,	begynder	man	at	kunne	
overveje	en	generel	løsning.		
Derefter	begynder	man	at	kigge	på	en	specifik	løsning	for	ens	specifikke	problem.		
Når	man	har	fundet	et	bud	på	en	specifik	løsning	til	det	specifikke	problem,	går	man	
tilbage	til	Real	World	og	kigger	på,	hvordan	man	kan	lave	en	reel	konstruktion	af	den	
specifikke	løsning.		
Der	er	tre	punkter	indimellem,	som	lægger	op	til	at	kigge	frem	og	tilbage	i	processen	
gennem	evalueringer:	Ex	Ante	Evaluation	(General),	Ex	Ante	Evaluation	(Specific)	og	Ex	
Post	Evaluation.	Metoden	fremkommer	i	konferencedokumentet	Soft	Design	Science	
Methodology	(Pries-Heje,	Baskerville	2009),	og	skal	konkret	hjælpe	os	med	visualisere	
hele	processen	samt	hele	tiden	at	evaluere	og	videreudvikle	vores	produkt.		
	
Når	man	har	identificeret	en	specifik	løsning,	begynder	man	at	udarbejde	den	
designorienteret.	Som	en	del	af	processen	i	at	finde	en	mulig	designløsning	evaluerer	
man	og	laver	flere	iterationer	af	det	generelle	problem	og	løsning.	Udover	at	kigge	
tilbage	i	processen	og	evaluere	tidligere	erfaringer	kigger	man	også	fremad	mod	
realiseringen	af	designløsningen	i	den	virkelige	verden.		
	
Dette	bringer	os	videre	til	en	mere	konkret	konstruktion	af	designløsningen.	Imellem	
det	abstrakte	og	konkrete	i	punkt	6	af	designudviklingen	laver	man	igen	evalueringer	og	
skaber	nye	iterationer	af	designet.	Når	man	har	færdiggjort	vores	designløsning,	er	der	
en	sidste	evalueringsfase,	hvor	man	evaluerer	den	konkrete	designløsning.	Hvis	det	
viser	sig,	at	designløsningen	løser	det	problem,	man	har	identificeret,	kan	der	gives	en	
endelig	konklusion	på	designløsningen.	Viser	det	sig,	at	designet	ikke	giver	en	
tilstrækkelig	løsning	på	problemet,	begynder	man	på	en	ny	evalueringsfase,	der	
forbinder	starten	og	slutningen	af	SDSM	processen.		
	
Samtidigt	har	vi	brugt	storyboard,	som	hjalp	os	med	at	visualisere	vores	produkt	i	form	
af	tegninger.	Tegningerne	hjalp	os	i	et	tidligt	stadie	til	at	tænke	over	slutproduktet	samt	
videreformidlingen	af	dette	og	en	form	for	dokumentation	af	vores	designgrundlag.	
Storyboard	kan	både	bruges	til	udvikling	af	design,	men	det	er	også	en	metode	inden	for	
konceptudvikling.	
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2.2. Teori	
	
2.2.1. Oplevelsesøkonomi	(Skot-Hansen	og	Samson)	

	
Redegørende	afsnit	om	Dorte	Skot-Hansens	Byen	som	scene	(2014)		og	Kristine	Samsons	
Byen	i	bevægelse	(2011)	
	
Vi	vil	bruge	oplevelsesøkonomi	som	den	rammesættende	teori	omkring	afholdelsen	af	
koncerter.	Det	skal	skabe	en	bedre	forståelse	for	vigtigheden	og	populariteten	af	
oplevelser	i	et	oplevelsessamfund.	Vi	vil	bruge	Skot-Hansens	(2014)	teorier	om	
oplevelsesøkonomi	til	at	fastlægge,	at	oplevelser	har	set	en	stor	stigning	i	popularitet,	og	
at	udbyderne	af	oplevelser	er	økonomisk	truede	af	corona-krisen	i	øjeblikket.	Dette	
projekt	tager	afsæt	i	problematikken,	som	vi	har	kunne	se	i	musikkulturen,	siden	corona	
og	de	dertilhørende	restriktioner	tog	fart.	Vi	vil	forsøge	at	afklare,	hvorfor	oplevelser,	og	
særligt	musik-	og	koncertoplevelser,	spiller	en	vigtig	rolle	i	mange	individers	liv	-	både	
dannelsesmæssigt	og	kulturelt.		
	
Oplevelsesøkonomi	kan	altså	hjælpe	os	i	vores	undersøgende	fase.	
Derudover	kan	det	også	bruges	i	vores	udviklende	fase,	da	det	giver	viden	om	hvilke	
teorier,	der	kan	bruges,	når	man	skal	designe	en	oplevelse,	for	at	den	skal	have	den	
ønskede	indflydelse	på	forbrugeren	og	byen	.		
	

Dorte	Skot-Hansen	-	Byen	som	scene	

	
Oplevelsesøkonomi	handler	om,	hvordan	vores	samfund	benytter	sig	af	oplevelser	for	at	
skabe	økonomisk	vækst.	Der	sker	en	økonomisering	af	kultur	og	kulturalisering	af	
økonomien.	For	at	forstå,	hvorfor	oplevelsesøkonomi	spiller	en	stor	rolle	i	vores	
samfund,	er	det	vigtigt	at	forstå,	hvad	oplevelser	har	af	betydning	for	samfundet.		
I	bogen	Byen	som	scene	–	kultur-	og	byplanlægning	i	oplevelsessamfundet	forklarer	Skot-
Hansen	(2014),	hvordan	oplevelser	i	stigende	grad	får	en	større	rolle	i	vores	samfund,	
blandt	andet	gennem	vores	identitetsdannelse	og	forbrug.	For	at	forklare	dette	skriver	
hun:	”Under	alle	omstændigheder	handler	det	om,	at	vi	i	højere	og	højere	grad	henter	
vores	identitet	gennem	personlig	iscenesættelse	-	og	at	oplevelsen	og	fortællingen	om	den	
–	er	en	af	denne”	(Skot-Hansen	2014,	10).		
		
For	at	gøre	det	klart,	at	oplevelser	ikke	kun	handler	om	forbrug,	fremhæver	hun	bogen	
Magiske	øjeblikke	(Fazakerly,	Skot-Hansen	2002),	hvor	ni	unge	fortæller	om,	hvad	kunst	
betyder	for	dem:	”De	ser	det	ikke	som	en	hobby	eller	en	fritidsbeskæftigelse,	men	snarere	
som	en	ramme	om	livet	og	et	holdepunkt,	der	gør	dem	i	stand	til	at	vælge	i	en	tilværelse	
med	mange	valg.	De	bruger	kunsten	som	et	refleksivt	laboratorium,	hvor	de	på	én	gang	
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kan	se	sig	selv	og	blive	set	udefra	gennem	historiefortælling	og	iscenesættelse.”	(Skot-
Hansen	2014,	11).		
		
Skot-Hansen	(2014)	mener,	at	årsagen	til	det	stigende	behov	for	oplevelser	kan	skyldes,	
at	vi	er	blevet	mere	sikre	på	vores	egen	overlevelse,	og	at	oplysning	er	blevet	alment	
tilgængeligt	(Skot-Hansen	2014).	Hun	kommer	ind	på	forskellige	begreber,	som	kan	
bruges	til	at	beskrive	det	samfund,	vi	lever	i.	F.	eks.	informations-	og	videnssamfundet,	
netværkssamfundet,	det	selskabelige	samfund	og	drømmesamfundet.	Skot-Hansen	
(2014)	vil	prøve	at	kigge	på	samfundet	ved	at	tage	udgangspunkt	i	begrebet	
oplevelsessamfundet.	Hun	påpeger,	at	det	ikke	skal	forstås,	som	at	samfundet	
udelukkende	bygger	på	oplevelser,	men	at	det	i	sammenhæng	med	f.	eks.	information	og	
viden	er	en	central	rolle.		
		
Skot-Hansen	(2014)	fremhæver	Joseph	Pine	og	James	H.	Gilmores	bog	The	experience	
economy	–	Work	is	a	Theatre	&	Every	Business	a	Stage	(1999).	En	af	deres	centrale	
pointer	er,	at	det	ikke	længere	er	nok	at	have	service	og	varer	for	at	tiltrække	kunder,	
der	bliver	også	nødt	til	at	være	en	oplevelse	(Skot-Hansen	2014).		
Hun	fremhæver	også	bogen	Følelsesfabrikken	(Lund,	2005),	hvori	der	står:	
”Omdrejningen	for	oplevelsesøkonomien	er,	at	forbrugeren	skal	opleve.	Der	skal	ganske	
enkelt	produceres	følelser.	Det	gælder	uanset,	om	midlet	er	en	traditionel	følelsesskaber	
såsom	teateret,	eller	der	er	tale	om	en	vare,	der	har	en	anden	primær	funktion.	Selve	
oplevelsen	kan	være	en	særlig	begivenhed	eller	et	kort	øjeblik,	men	oplevelser	og	
elementer	af	oplevelser	anvendes	også	i	stigende	grad	som	redskab	til	at	signalere	vores	
følelser,	holdninger	og	værdier	til	omverdenen.	Oplevelser	kan	kort	sagt	bruges	til	at	skabe	
vores	identitet.”	(Skot-Hansen,	25)	
	
I	Følelsesfabrikken	bliver	der	også	nævnt	3	tendenser	inden	for	oplevelsesøkonomi:	

·						Nicheorientering	
·						Uniqueness	
·						Fællesskab	

	
Nicheorientering	handler	om	at	målrette	sit	produkt	eller	oplevelse	på	bestemte	
målgrupper.		
Uniqueness	handler	om	at	give	forbrugeren	en	unik	oplevelse,	som	kan	bære	præg	af	
deres	personlige	indflydelse	på	produkt	eller	oplevelse.		
Fællesskab	handler	om,	at	brugerne	gerne	vil	indgå	i	et	fællesskab,	der	har	forbindelse	
til	deres	personlige	interesser.	(Skot-Hansen	2014)	
		
I	takt	med	at	oplevelser	har	fået	en	større	rolle	i	samfundet,	er	betydning	af	oplevelser	
også	gået	væk	fra,	at	udtrykke	social	status	vertikalt	med	over-	og	underordnede.	(Skot-
Hansen	2014)		På	trods	af	at	oplevelser	ikke	fungerer	som	et	middel	til	at	udtrykke	
social	status,	kan	oplevelsesøkonomien	medføre	et	større	skel	mellem	de	forskellige	
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sociale	lag.	I	kapitel	3,	Byer	i	konkurrence	–	Iscenesættelse	og	branding,	snakker	Skot-
Hansen	(2014)	om	dette.		
Hun	nævner	to	strategier	inden	for	oplevelsesøkonomi:	den	brede	oplevelsesturisme	og	
den	smalle	globalelite-orienterede	-	som	kan	være	svære	at	forene	i	markedsføring	af	
byer	(Skot-Hansen	2014).		
		
Når	man	bruger	markedsføringsstrategier	til	at	brande	byer,	kan	det	være	skadeligt	for	
byens	mangfoldighed.	Skot-Hansen	(2014)	fremhæver	Anne-Britt	Gran	og	Donatella	De	
Paolis	bog	Kunst	og	Kapital	(2005),	hvori	de	ser	en	risiko	for,	at	man	skaber	et	image	og	
brands,	der	kan	eksludere	de	mennesker,	som	bor	i	de	enkelte	byer	(Skot-Hansen	
2014).	Det	er	altså	vigtigt	at	have	fokus	på	at	vedligeholde	og	styrke	mangfoldigheden,	
når	man	prøver	at	brande	byen.		
		
Når	man	prøver	at	iscenesætte	byrummet	gennem	oplevelser,	har	det	stor	betydning	for	
hvilken	målgruppe,	man	prøver	at	ramme.	Det	kan	enten	være	til	glæde	for	byens	egne	
borgere	eller	tilrejsende	turister.	Hvis	man	udelukkende	har	fokus	på	tilrejsende	
turister,	er	der	fare	for,	at	man	udelukker	de	oprindelige	beboere	fra	offentlige	steder.		
Skot-Hansen	(2014)	skriver	”Byrummet	må	tænkes	som	en	helhed,	hvor	behovene	hos	
byens	forskellige	sociale	grupperinger	og	segmenter	medtænkes,	og	mulighederne	for	
oplevelser	på	mange	planer	udfoldes	–	æstetisk,	fysisk	og	socialt.”	(Skot-Hansen	2014,	46-
47).		
	
Skot-Hansen	(2014)	giver	nogle	eksempler	på,	hvordan	man	kan	styrke	
mangfoldigheden	af	oplevelser.		
·						Mangfoldighed	i	organisering	–	at	kunst-	og	kulturliv	organiseres	i	mange	forskellige	

regi	såsom	i	offentlige,	private	og	frivillige	organisationer	og	gennem	partnerskaber	
og	netværk.		

·						Mangfoldighed	af	kulturformer	–	at	en	mangfoldighed	af	kunstneriske	og	æstetiske	
oplevelser	kommer	til	udtryk	gennem	mange	forskellige	genrer	og	stilarter	inden	
for	mange	medier	og	på	mange	forskellige	niveauer,	også	de	mere	udfordrende	og	
komplekse.		

·					Mangfoldighed	i	stemmer	-		at	kunst	og	kulturscenen	præges	af	såvel	globale	som	
lokale	udtryk,	og	at	de	kulturelle,	sociale	og	etniske	grupper	og	subgrupper	får	
mulighed	for	at	udtrykke	sig	og	komme	til	orde.		

	(Skot-Hansen	2014).		
	

Kristine	Samson	-	Byen	i	bevægelse	

Udover	Skot-Hansens	Byen	som	scene	(2014)	vil	vi	også	benytte	os	af	teori	fra	Kristine	
Samsons	Byen	i	bevægelse	(2011).	Vi	vil	fokusere	på	kapitel	12	Den	performative	by	–	
design,	planlægning	og	oplevelser.	
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Samson	(2011)	adskiller	den	performative	by	med	den	funktionelle	by.	Den	
performative	by	er	udviklet	med	fokus	på	at	skabe	oplevelser	med	attraktionsværdi.	
Udviklingen	er	planlagt	og	orkestreret	samtidigt	med,	at	den	udvikles	af	brugernes	
oplevelser	og	deltagelse.	Når	byplanlæggere	prøver	at	skabe	attraktionsværdi,	ser	de	
potentiale	i	at	arbejde	med	æstetik	(Samson	2011).		

Samson	(2011)	konkluderer	ud	fra	begreber	som	’distinktion’	(Bourdieus	1992),	
’relationelle	æstetik’	(Bourriaud	2002)	og	’virkningsæstetik’	(Fischer-Lichte	2008),	at	
æstetik	i	det	senmoderne	samfund	handler	om	at	aktivere	oplevelsen	for	beskueren	
(Samson	2011).		

Samson	(2011)	siger	at,	”Æstetik	er	derved	ikke	længere	læren	om	det	skønne	eller	
smukke,	men	kan	snarere	forstås	som	en	virkning	eller	handling	(Jalving	2011).”	(Samson	
2011,	220).		

Når	denne	æstetikopfattelse	rationaliseres	inden	for	byudvikling,	argumenteres	der	for,	
at	der	kan	”skabes	steder	gennem	kunsten	(Jespersen	2010),	at	kunsten	er	en	handling,	der	
kan	lede	til	”social	genopdagelse	af	hinanden	i	byen”	(Larsen	2010)(Samson	2011,	220).	
Samson	(2011)	påpeger,	at	det	ikke	er	et	nyt	fænomen	med	æstetiske	byer.	Det	nye	er,	
at	æstetikken	med	fokus	på	virkning	og	handling	bliver	brugt	af	byplanlæggere	og	-
udviklere	med	fokus	på,	hvordan	det	har	indflydelse	på	borgerne	(Samson	2011).		

To	begreber,	man	kan	benytte	sig	af,	når	man	arbejder	med	at	udvikle	den	performative	
by,	er	affekter	og	assemblage.	(Samson	2011)	

Affekt	

”Affekt	er	en	følelse,	der	findes	i	kroppen	forud	for	vores	rationelle	fornuft	–	og	typisk	også,	
inden	den	kan	identificeres	som	en	genkendelig	følelse.	Affekt	er	en	virkning	mellem	
kroppe,	hvad	enten	disse	kroppe	er	menneskekroppe	eller	et	byrums	bygningskroppe	eller	
rummets	fysiske	organiseringer	eller	genstande	(Pile	2009)”	(Samson	2011,	221).		

Affekter	kan	altså	beskrives	som	virkningsrelationer	i	byen	(Samson	2011)	og	skal	ikke	
ses	som	det	enkelte	byrums	kvaliteter,	set	separat	fra	borgernes	deltagelse,	men	
hvordan	mødet	mellem	rummet	og	individet	sætter	kropslige	og	sanselige	følelser	i	
gang	i	individet	(Samson	2011).		

Affekter	opstår	på	baggrund	af	stemninger	og	atmosfærer	i	de	fysiske	rum.	Stemninger	
og	atmosfærer	”kan	opstå	som	et	samspil	af	årstidernes,	vejret	og	døgnets	rytme,	af	fysiske	
egenskaber	som	luftfugtighed,	støj	og	hvordan	mennesker	interagerer	med	rummet	og	
etablere	forbindelser	til	andre	kroppe	(Samson	2011,	222).		

Da	affekter	i	stor	grad	påvirkes	af	de	enkelte	individers	deltagelse,	kan	det	være	med	til	
at	styrke	forskellige	modsætninger	og	interesser,	i	og	med	at	de	enkelte	borgere	er	med	
til	at	påvirke	de	affekter,	der	opstår	i	gennem	deres	deltagelse	i	events	i	byrummet.		
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I	og	med	at	affekter	er	påvirket	af	forskellige	fysiske	faktorer	og	forskellige	individers	
deltagelse,	kan	affektiv	æstetik	altså	ikke	bruges	direkte	strategisk,	da	disse	faktorer	
kan	være	ukontrollerbare.	Man	kan	benytte	sig	af	de	eksisterende	byrum	og	benytte	
dem	som	forudgående	scener,	som	kan	indbyde	borgerne/brugere	til	at	deltage	i	
udviklingen	af	affekter	(Samson	2011).		

Når	man	analyserer	affekter,	kan	man	kigge	på	udvekslinger,	begivenheder	og	
relationer,	der	skabes	i	situationer	mellem	subjekter,	materialer,	design	og	rummets	
atmosfærer	(Samson	2011).		

Assemblage	

Begrebet	assemblage	kan	på	dansk	oversættes	til	’sammenføjning’.	Når	man	bruger	
begrebet	inden	for	byudvikling,	bruger	man	det	til	at	beskrive	de	samlinger,	der	sker	
mellem	de	fysiske-materielle	rum	og	de	sociale	rum.	Man	kan	altså	opfatte	assemblager	
som	sammensatte	rum	(Samson	2011).		

Assemblager	er	rum	i	proces	eller	omdannelse	og	har	altså	ikke	en	fast	stedsidentitet	
(Samson	2011).	Dette	kan	sammenlignes	med	affekter,	der	heller	ikke	er	statiske,	men	
udvikles	flydende	på	baggrund	af	forskellige	faktorer	og	aktører.		

Det	materielle/fysiske	kan	være	statiske	faktorer	som	steder	og	bygninger	eller	
skiftende	faktorer	som	lys,	temperatur	og	tid.	Affekter	ses	som	de	sanselige	og	kropslige	
følelser,	individet	oplever	i	mødet	med	det	rum,	som	assemblagen	udgør.		

Da	man	ikke	kan	kontrollere	og	styre,	hvordan	affekter	og	assemblager	udvikler	sig,	skal	
man	være	opmærksom	på,	at	der	også	kan	være	risici	forbundet	med	byudvikling.	Som	
eksempel	bruger	Samson	(2011)	den	københavnske	gadefestival	Distortion,	der	
resulterede	i	store	regninger	for	oprydning	af	skrald	og	manglende	indtjening	til	
natklubber.		

Teorierne	om	affekt	og	assemblage	vil	vi	benytte	os	af,	når	vi	undervejs	i	
konceptudviklingen	vil	arbejde	med,	hvor	og	hvordan	mødet	mellem	de	fysiske	steder	
og	deltagerne	finder	sted.	Vi	vil	også	tage	udgangspunkt	i	idéen	om	den	performative	by	
og	æstetik	forstået	som	aktivering,	virkning	og	handling,	hvilket	kan	fungere	godt	i	
sammenspil	med	Schechners	(2003)	teori	om	procession,	som	vi	vil	komme	ind	på	
senere.		
	
Ud	fra	Skot-Hansens	(2014)	tekst	kan	vi	erfare,	at	oplevelser	spiller	en	vigtig	rolle	i	
samfundet.	Det	er	blevet	et	centralt	fokuspunkt	indenfor	mange	forskellige	økonomier.	
Derudover	har	oplevelser	også	stor	indflydelse	på	kultur,	sociale	forhold	og	individerne	
i	det	samfund,	hvor	oplevelserne	finder	sted.	
Skot-Hansen	(2014)	skriver	om,	hvilke	tendenser	og	metoder	der	kan	gøres	brug	af,	når	
man	skal	designe	en	oplevelse.		
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Delen	med	begreberne	nicheorientering,	uniqueness	og	fællesskab	kan	bruges,	når	man	
skal	tage	højde	for	individets	oplevelse	(Skot-Hansen	2014).	Da	vi	vælger	at	placere	
oplevelsen	ude	i	byrummet,	synes	vi	også,	det	er	vigtigt,	at	vi	kigger	på,	hvordan	de	
lokale	borgere	og	bylivet	bliver	påvirket	af	oplevelsen.		
	
Når	vi	fokuserer	på	dette,	vil	vi	gøre	brug	af	delen	om,	hvordan	man	kan	vedligeholde	og	
styrke	mangfoldigheden	i	byen.		
Når	vi	skal	arbejde	videre	med	de	musikalske	aspekter	af	vores	oplevelse,	er	teorierne	
om	oplevelsesøkonomi	ikke	tilstrækkelige.		
Oplevelsesøkonomi	omhandler	oplevelser	generelt,	men	har	ikke	fokus	på	den	enkelte	
oplevelse.	For	at	gå	i	dybden	med	koncert-	og	musikoplevelsen	vil	vi	derfor	benytte	os	af	
andre	teorier.	Dette	leder	os	videre	til	næste	afsnit	om	David	Byrnes	HOW	MUSIC	
WORKS.	

2.2.2. HOW	MUSIC	WORKS	–	Byrne	
	

Redegørende	afsnit	om	David	Byrnes	bog	HOW	MUSIC	WORKS	(2012)	
	
David	Byrne	(2012)	er	en	relevant	mand	at	kigge	på	i	vores	tilfælde.	Hans	tanker	og	
teorier	omkring	koncerter	og	hvordan	musik	’virker’,	skal	hjælpe	os	både	i	den	
undersøgende	del,	men	også	i	den	designudviklende	del,	hvor	hans	tanker	skal	være	
med	til	at	udvikle	vores	konkrete	design.	Mens	teorien	vedrørende	oplevelsesøkonomi	
var	mere	overordnet	og	rammesættende	omkring	begrebet	oplevelse,	er	teorien	i	David	
Byrnes	bog	HOW	MUSIC	WORKS	(2012)	mere	fokuseret	på	rummet	og	musikkens	
virkemidler.	Hans	teorier	indeholder	mange	grundlæggende	principper	og	faktorer	i	og	
omkring	musik,	som	er	relevante	at	kigge	på	i	henblik	på	udviklingen	af	vores	produkt.		
	
David	Byrne	er	mest	kendt	for	at	være	tidligere	frontsanger	i	den	amerikanske	
rockgruppe	Talking	Heads.	Han	er	nu	gået	solo,	men	udover	at	være	sanger	og	
sangskriver,	kan	han	skrive	komponist,	musiker	og	filmskaber	på	cv’et.	(Snerum	2009).		
I	bogen	HOW	MUSIC	WORKS	(2012)	beskriver	Byrne,	hvordan	musik	’virker’,	og	han	
forklarer	hvilke	faktorer,	der	spiller	en	rolle	i,	hvordan	vi,	der	hører	musikken,	oplever	
den.	“How	music	works,	or	doesn’t	work,	is	determined	[...]	in	large	part	by	what	surrounds	
it,	where	you	hear	it,	and	when	you	hear	it.	How	it’s	performed,	how	it’s	sold	and	
distributed,	how	it’s	recorded,	who	performs	it,	whom	you	hear	it	with,	and,	of	course,	
finally,	what	it	sounds	like”	(Byrne	2012,	11),	er	nogle	af	de	ord,	han	starter	sin	nærmere	
filosofiske	end	akademiske,	men	meget	interessante,	forklaring	af,	hvordan	musik	
virker.		
Han	kommer	ind	på,	hvordan	musikken	blandt	andet	har	udviklet	sig	fra	kulturelle	
omstændigheder,	så	vel	som	noget	kreativt	for	den	individuelle.	Han	beskriver,	hvordan	
den	arkitektoniske	udvikling	har	haft	indflydelse	på	udviklingen	af	musikken,	og	
hvordan	rummet	kan	sætte	stemningen	og	kan	skabe	nye	måder	at	performe,	skrive	
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melodier,	give	inspiration	osv.	Byrne	(2012)	har	mange	års	erfaring	som	musiker,	
performer	og	komponist	og	har	derfor	en	masse	erfaringer	vedrørende	koncerter	og	har	
stået	på	begge	sidder	som	både	artist	og	en	del	af	publikum.	
	
I	kapitlet	How	to	make	a	scene	(2012)	påpeger	Byrne	vigtigheden	af	rummet,	når	man	
tænker	musikperformance.	Han	skriver	således	“There	must	be	a	venue	that	is	of	
appropriate	size	and	location	in	which	to	present	new	material	[...]	Not	every	space	works	
for	every	kind	of	music”	(Byrne	2012,	271).	Her	beskriver	Byrne	(2012)	betydningen	af	
rummet	-	hvordan	størrelsen,	karakteren	og	lokationen	har	indflydelse	på	musikken.	
Meget	af	det,	som	Byrne	(2012)	beskriver	i	dette	kapitel,	tager	udgangspunkt	i	baren	og	
spillestedet	CBGB,	som	var	placeret	i	The	Bowery,	som	er	en	gade/kvarter	i	New	York	
(Byrne	2012),	hvor	han	og	hans	bandmedlemmer	fra	Talking	Heads	selv	spillede	nogle	
af	deres	første	koncerter.	I	mange	af	hans	forklaringer	bruger	han	eksempler	fra	CBGB,	
hvordan	dette	sted	havde	visse	funktioner,	og	hvad	det	gjorde	ved	musikken	og	
stemningen.	For	eksempel	hvordan	CBGB's	lokale	var	rektangulært	og	smalt,	og	
hvordan	man	først	skulle	forbi	den	lange	bar	og	så	forbi	den	lille	scene,	hvor	der	
sandsynligvis	stod	et	band	og	spillede,	for	at	komme	hen	til	poolbordet.	Han	beskriver,	
at	det	ofte	kun	var	en	lille	del	af	CBGB's	gæster,	der	rent	faktisk	stod	og	lyttede	til	de	
bands,	der	performede	ved	scenen,	og	at	det	var	dette	underlige,	afslappede	og	måske	
lidt	fornærmende	arrangement,	der	resulterede	i,	at	den	kreative	udvikling	under	
showet	var	mere	naturlig	og	tilfældig.	Han	beskriver	“maybe	not	having	to	perform	
under	intense	scrutiny	is	important,	even	beneficial.”	(Byrne	2012,	280).		
	
Et	andet	eksempel,	der	var	med	til	at	skabe	rummet	ved	lige	netop	CBGB,	var,	at	der	
ikke	var	plads	til	’diva	behavior’.	Da	der	hverken	var	nogen	form	for	VIP	eller	nogle	døre	
på	omklædningsrummene,	blev	kunstnerne	både	nødt	til	at	mingle	med	de	andre	
gæster,	og	gøre	sig	klar	til	at	performe	for	åbent	skue,	hvilket	var	med	til	at	gøre	dem	
mere	’transparente’,	som	Byrne	beskriver	det	(Byrne	2012).		
	
Byrne	(2012)	forklarer	også,	hvordan	der	er	forskel	på,	hvordan	du	opfatter	musikken	i	
forhold	til	hvor,	og	i	hvilket	rum,	du	hører	den.	Han	skriver	blandt	andet	“music	placed	
in	a	different	context	can	not	only	change	the	way	a	listener	perceives	that	music,	but	it	
can	also	cause	the	music	itself	to	take	on	an	entirely	new	meaning.”	(Byrne	2012,	11).	
Eksempelvis	kan	den	selvsamme	musik,	som	du	finder	irriterende	i	en	setting,	som	f.eks.	
på	gaden	i	et	travlt	byrum,	hvor	du	bliver	stresset	af	omgivelserne,	kan	man	i	en	anden	
setting	finde	positiv,	f.eks	ved	en	livekoncert.	Byrne	(2012)	skriver	“It	might	seem	
dispiriting	to	acknowledge	that	a	humble	brick	and	mortar	can	shape	what	pours	out	of	a	
creative	soul,	[…]	it's	just	that	we	channel	our	ineffable	creative	urges,	sometimes	
unconsciously,	into	figuring	out	what	is	appropriate	for	a	given	situation”	(Byrne	2012,	
271).	Det	er	altså,	ifølge	Byrne	(2012),	vigtigt	at	have	gjort	sig	tanker	om	dette,	når	man	
opstiller	en	scene,	idet	det	har	stor	betydning	for,	hvordan	den	vil	blive	modtaget	og	
blive	brugt.	Ifølge	Byrne	(2012)	skal	rummet	i	samarbejde	med	musikken	skabe	scenen.	
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Samspillet	mellem	musik	og	rum	er	altså	grundlæggende	for	Byrne	(2012).	Han	
beskriver	vigtigheden	af	dette	her:	“Where	music	is	heard	can	determine	the	sort	of	music	
created	by	the	artists	who	perform	there”	(Byrne	2012,	271).	Han	påpeger	igen	
vigtigheden	af,	at	der	er	gjort	tanker	omkring,	hvordan	rummet	og	musikken	hænger	
sammen,	og	hvordan	man	både	som	komponist,	arrangør	og	til	dels	musiker	bliver	nødt	
til	at	gøre	sig	tanker	om	dette.	Rummet	spiller	en	stor	rolle	i	forhold	til,	hvordan	
musikken	bliver	modtaget,	kreeret/performet,	og	den	resonans	der	opstår	i	rummet.		
	
Byrne	(2012)	forklarer,	hvordan	genrer	af	musik	ofte	bliver	kreeret	til	bestemte	rum	
“music	is	written	that	sounds	good	either	in	a	dance	club	or	a	symphony	hall	(but	probably	
not	in	both).”	(Byrne	2012,	16).	Dette	er	på	grund	af	rummets	efterklang,	som	har	en	
betydning	for,	hvor	’mudret’	lyden	vil	blive.	Det	vil	sige	at	lydbølgerne	’ramler’	oveni	
hinanden,	og	det	bliver	svært	at	skelne	mellem	dem	og	derfor	svært	at	høre	melodien	
fra	det	givne	nummer.	Det	kunne	også	resultere	i	dissonans,	hvilket	er	en	ubehagelig	lyd	
af	to	toner,	der	klinger	disharmonisk.	Byrne	(2012)	fortæller,	hvordan	lyden	på	CBGB	
var	fantastisk	god	til	den	musik,	der	blev	spillet	derinde,	da	der	ikke	var	nogen	
efterklang,	da	rummet	var	fyldt	med	en	masse	skrammel,	som	han	beskriver	det.	Det	var	
lige	netop	denne	manglende	efterklang,	der	gjorde,	at	lyden	ikke	blev	’mudret’,	men	at	
det	derimod	var	muligt	at	høre	alle	detaljerne	i	musikken.	
	
Et	andet	eksempel,	Byrne	(2012)	kommer	med,	er	’Western	music	in	the	Middle	Ages’,	
som	ofte	blev	spillet	i	store	katedraler,	kirker	og	klostrer,	som	var	nogenlunde	
arkitektonisk	sammenlignelige.	Det	store	rum	medførte	ofte	meget	lange	efterklange,	
hvor	tonerne	kunne	hænge	i	luften	i	flere	sekunder.	Det	gjorde,	at	komponisterne	måtte	
komponere	musik,	som	havde	langsomme	toneskift,	så	de	ikke	risikerede	dissonans	
eller	uklare	toner	(Byrne	2012).	
	
Byrne	(2012)	forklarer,	hvordan	perkussivt	musik,	som	f.eks.	rytmer	fra	de	afrikanske	
trommer	djembe	og	kpanlogo,	fungerer	godt	udendørs,	men	ville	absolut	ikke	passe	ind	
i	nogen	stor	katedral	eller	kirke,	men	at	det	selvfølgelig	er	fordi,	de	heller	ikke	var	ment	
til	det,	og	som	han	forklarer:	“Who	would	invent,	play	or	persevere	with	such	rhythms	if	
they	sounded	terrible?	No	one.”	(Byrne	2012,	18).	Grunden	til,	at	den	perkussive	musik	
fungerede	så	godt	udenfor,	var,	at	lyden	fra	de	afrikanske	trommer	var	så	høje.	Der	var	
engang,	hvor	der	ikke	fandtes	forstærkere	og	højtalere,	hvilket	gjorde	at	musik	som	
f.eks.	et	flygels	lange	toner,	der	var	komponeret	til	katedraler	og	kirker,	ikke	ville	kunne	
holde	i	luften	lige	så	længe,	som	det	var	ment,	da	der	ikke	ville	være	lige	så	mange	mure	
at	ramme,	og	lydbølgerne	ville	bare	fortsætte	(Byrne	2012).	Selvom	der	findes	højtalere,	
forstærkere	og	meget	andet	grej	i	dag,	der	hjælper	med	at	skabe	lyden	til	den	givne	
scene,	er	rummet	stadig	noget,	der	skal	tages	i	betragtning,	da	der	kan	opstå	et	’mudret’	
lydbillede	eller	dissonans.	
	
Byrne	(2012)	nævner	også	jazzens	historie,	og	hvordan	der	blev	udvalgt	specifikke	
instrumenter	som	banjoen	og	trompeten,	som	var	nogle	af	de	instrumenter,	der	spillede	
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højt	nok	til	at	overdøve	lyden	af	folk,	der	dansede	og	lyden	fra	baren.	Byrne	(2012)	
fortæller	“Until	amplification	and	microphones	came	into	common	use,	the	instruments	
written	for	and	played	were	adapted	to	fit	the	situation.”	(Byrne	2012,	23),	og	sådan	var	
det	for	flere	af	genrerne.	Country	musik,	blues,	latin	musik	og	rock	and	roll	måtte	også	
tage	disse	overvejelser	i	brug	for	at	overdøve	larmen	fra	publikums	snak,	og	
sommetider	råben.	Her	nævner	Byrne	(2012)	også,	hvordan	forstærkere,	højtalere	og	
optagelser	af	musikken	ændrede	dette	(Byrne	2012).	
	
I	dag	findes	der	alverdens	musikgrej,	der	kan	forstærke	lyden	ud	til	publikum.	Dog	er	
der	stadig	rum,	der	er	sværere	end	andre	at	producere	lyd	for.	
Mange	af	Byrnes	(2012)	eksempler	på	musik	komponeret	til	bestemte	rum	holder	han	
op	mod	hinanden	for	at	tydeliggøre,	at	de	ikke	ville	passe	i	hinandens	rum.	Nogle	genrer	
er	selvfølgelig	større	modsætninger	end	andre,	og	som	han	forklarer,	og	selv	har	
oplevet,	kan	man	få	noget	musik	til	at	fungere	i	et	’forkert’	rum,	men	det	er	ikke	ideelt.	
Han	skriver	“Groove	music,	percussive	music	featuring	drums	-	like	what	I	do,	for	example	
-	has	a	very	hard	time	here.	I’ve	played	at	Carnegie	Hall	a	couple	of	times,	and	it	can	work,	
but	it	is	far	from	ideal”	(Byrne	2012,	22).		
		
I	udviklingen	af	den	traditionelle	scene,	som	Small	(1998)	blandt	andet	også	beskriver	i	
vores	kommende	afsnit	om	Richard	Schechner	(2003),	var	det	opførslen	fra	publikum,	
der	ændrede	sig	fra	et	råbende,	dansende,	spisende	og	snaksagligt	publikum	til	et	mere	
lyttende	og	immobilt	publikum.	Dette	ændrede	sig	samtidigt	med,	at	rummene	ændrede	
sig.	Det	var	nemlig	blevet	sværere	at	høre	den	musik,	der	blev	spillet.	For	at	opnå	dette	
koncertrum	blev	det	valgt	at	fjerne	den	lavere	klasse	i	samfundet,	da	man	må	have	
ment,	at	den	lavere	del	af	samfundet	var	støjende	og	forstyrrende.	Dette	koncertrum	var	
derfor	nu	blevet	for	den	finere	del	af	folket,	hvor	det	tidligere	havde	været	for	alle.		
Det	samme	skete	for	jazzen.	Selvom	musikken	stadig	svingede,	var	der	ikke	længere	
nogen,	der	dansede	eller	råbte	(Byrne	2012).	Byrne	(2012)	fortæller,	hvordan	der	kan	
konkluderes,	at	disse	fjernelser	af	denne	funky	og	afslappede	stemning	ikke	var	
tilfældig:	“Separating	the	body	from	the	head	seems	to	have	been	an	intended	
consequence-for	anything	to	be	serious,	you	couldn’t	be	seen	shimmying	around	to	it.”	
(Byrne	2012,	24-25).	Byrne	(2012)	fortæller	her	om,	at	der	var	en	gruppe	mennesker,	
der	havde	intentioner	om	at	ændre	måden,	man	gik	til	visse	koncerter.	Man	sad	derfor	
nu	på	en	stol,	stille	og	lyttende.	Byrne	(2012)	skriver,	at	der	selvfølgelig	ikke	findes	
noget	musik,	der	kun	er	ment	til	bestemte	kropsdele,	som	fra	nakken	og	op	eller	ned,	
men	det	derimod	havde	noget	at	gøre	med	en	social	og	intellektuel	konstruktion	af	et	
koncertrum.	I	disse	koncertrum	blev	der	spillet	’seriøs’	musik:	“Serious	music,	in	this	
way	of	thinking,	is	only	absorbed	and	consumed	above	the	neck.	The	regions	below	the	
neck	are	socially	and	morally	suspect.”	(Byrne	2012,	25).	Det	vil	sige,	at	det	er	musik,	
hvor	man	sidder	ned	og	lytter,	uden	nogen	social	sammenhæng	i	form	af	dans	og	snak.		
	
Ved	at	prøve	at	styre,	hvilket	segment	der	møder	det	fysiske	rum,	kan	man	have	mere	
indflydelse	på	det	møde,	der	opstår	mellem	det	sociale	og	fysiske	rum,	som	ellers	kan	
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være	svært	at	kontrollere.	Man	prøver	at	tage	et	bevidst	valg	omkring	den	ønskede	
assemblage	og	den	affekt	(Samson	2011),	ved	både	at	skabe	det	fysiske	rum	og	prøve	at	
udelukke	visse	sociale	lag	med	henblik	på	at	skabe	en	mere	eksklusiv	oplevelse.		
	
Dog	nævner	Samson	(2011)	i	sin	teori	om	affekt	og	assemblage,	at	det	kan	være	svært	at	
styre	det	møde,	der	opstår	mellem	det	fysiske	og	sociale	rum	(Samson	2011).	Som	
eksempel	vil	vi	fremhæve	Byrnes	(2012)	teorier	om,	hvordan	man	opstiller	en	scene	
med	CBGB,	som	eksempel.	
	
Hvis	vi	nu	ønskede	at	opstille	noget,	der	minder	om	den	samme	affekt	og	assemblage,	
der	var	på	CBGB,	kan	det	i	teorien	være	svært,	da	der	var	så	mange	utilsigtede	
foretagender	fra	publikum	og	tilfældig	indretning	i	rummet,	der	var	med	til	at	skabe	
stemningen.	Hvis	det	er	et	ønske	at	opbygge	en	lille	scene,	med	et	mindre	publikum,	
ligesom	på	CBGB,	kan	stemningen	selvfølgelig	bestræbes,	men	ikke	styres.	Hos	CBGB	
prøver	man	ikke	på	samme	måde	at	indramme	et	specifikt	socialt	segment	i	det	fysiske	
rum,	og	derfor	er	det	sværere	at	have	indflydelse	på	assemblage	og	affekt.	Dette	står	i	
kontrast	til,	hvordan	man	prøver	at	opstille	oplevelsen	til	en	Opera	og	den	traditionelle	
scene,	som	Byrne	(2012)	beskriver	den.	
	
En	kritik	af	Byrnes	(2012)	tanker	og	teorien	i	HOW	MUSIC	WORKS	(2012)	kunne	være,	
at	det	ikke	er	forskningslitteratur.	Den	er	ikke	baseret	på	empirisk	undersøgelse,	men	
snarere	Byrnes	egne	erfaringer	med	musikken	og	dens	virkning.	Dog	har	Byrne	(2012)	
fat	i	nogle	helt	væsentlige	ting,	hvad	angår	musikkens	virkemidler,	og	det	er	de	tanker,	
vi	vil	bruge	i	udviklingen	af	vores	koncept.	
	
Byrne	(2012)	understreger	altså,	at	lokationen,	hvor	musikken	bliver	fremlagt,	er	
væsentlig	for	musikkens	udtryk	-	både	sanseligt	men	også	i	de	mere	tekniske	omfang,	
som	lydabsorption,	efterklang,	dissonans,	osv.	Det	er	vigtigt	at	have	disse	elementer	i	
overvejelse,	når	der	skal	udarbejdes	et	performativt	event.	Eftersom	vi	flytter	
koncertrummet	fra	et	decideret	rum	til	kanalerne	og	havneområdet	i	København,	er	det	
vigtigt	at	kunne	forstå	dette,	når	der	skal	opstilles	scener.	Der	skal	gøres	overvejelser	
over,	hvilken	genre	og/eller	musiker	der	skal	spille	på	netop	denne	scene,	og	hvorfor.		
Københavns	havneområde	er	rig	på	arkitektur,	som	strækker	sig	fra	det	historiske	og	
flotte	Amalienborg,	til	det	mere	rå	og	industrielle	Refshaleøen,	og	til	de	snævre	og	livlige	
kanaler	på	Christianshavn.	Hvert	sted	har	sit	kunstneriske	og	æstetiske	udtryk,	som	skal	
harmonere	med	den	musik,	som	skal	finde	sted	i	det	respektive	område.		
	
Det	er	en	ganske	almindelig	fremgangsmåde	inden	for	struktureringen	af	festivaler	og	
scener.	Eksempler	ses	tydeligt	på	Roskilde	Festival,	hvor	der	er	taget	bevidste	valg	
omkring	den	enkelte	scenes	struktur,	opbygning,	omgivelser,	samt	de	kunstnere,	som	er	
valgt	til	at	spille	der.	Der	er	Apollo,	som	ifølge	Roskilde	Festival	“er	tungt	bevæbnet	med	
lys-	og	lydteknik	og	er	festivalens	glimtende	ramme	for	elektronisk	og	urban	musik.	[...]	
Her	kan	publikum	blive	banket	igennem	af	lys,	effekter	og	dundrende	bas	i	en	gigantisk	
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energiudladning.”	(Roskilde	Festival	2019).	Derudover	er	der	Pavilion,	som	“er	som	en	
rockklub,	hvor	alt	skrabes	ned	til	det	basale,	hvor	publikum	får	en	intens	oplevelse	tæt	på	
kunstnerne.”	(Roskilde	Festival	2019).		
	
Det	er	nogle	vigtige	overvejelser	at	gøre	sig,	når	man	planlægger	en	festival,	og	Byrne	
(2012)	kommer	med	nogle	væsentlige	pointer,	som	understøtter	dette,	og	det	kommer	
bestemt	til	at	have	indflydelse	på	vores	argumentation	for	de	valgte	scener,	deres	
lokation	og	deres	udpegede	kunstnere.	Når	vi	gør	os	disse	overvejelser	om	lokationer,	
vil	vi	også	inddrage	teori	vedrørende	begreberne	affekt	og	assemblage,	fra	Byen	i	
bevægelse	(Samson	2011),	hvori	det	fysiske	rum	er	en	stor	faktor.		
	

2.2.3. Procession,	Eruption	og	det	traditionelle	koncertrum	–	
Schechner	
	

Redegørende	afsnit	om	Richard	Schechners	Perfomance	Studies	(2013)	og	Performance	
Theory	(2003)	samt	Christopher	Smalls	Musicking	(1998).	
	
Vi	har	valgt	at	anvende	Richard	Schechner	(2003)	og	hans	teori	Gathering,	playing	out	
an	action	and	dispersing,	herunder	begreberne	om	procession	og	eruption	(Schechner	
2003).	Schechner	(2003)	skal	i	samarbejde	med	teoretikerne	Christopher	Small	(1998)	
og	Dorita	Hannah	(2019)	(suppleret	af	Peter	Brook)	give	os	et	indblik	i	det	traditionelle	
koncertrum	og	den	sociale	adfærd	heri,	samt	opbruddet	med	det	traditionelle	
koncertrum	og	muligheder	for	nye	koncepter	i	byen	som	scene.	Schechner	(2003)	er	
relevant	i	måden,	hvorpå	der	udføres	et	performativt	event.	Han	fremlægger	begreber,	
som	leder	op	til	en	alternativ	udførelse	af	eventet	via	procession	og	eruption.	Disse	
begreber	kan	kun	anvendes	eller	finde	sted	i	et	performativt	event,	såfremt	der	er	
mulighed	for	bevægelse	blandt	publikum.	Denne	bevægelse	kan	Small	(1998)	og	
Hannah	(2019)	forsvare	i	deres	forsøg	på	at	nedbryde	det	traditionelle	koncertrum.	Vi	
vil	mere	konkret	anvende	Schechners	(2003)	teorier	til	at	planlægge	og	strukturere	et	
nytænkt	koncertformat,	som	skal	bryde	den	typiske	opfattelse	af	et	koncertevent,	og	i	
stedet	have	særligt	fokus	på	bevægelse,	beslutningstagen	og	frihed.	
	
For	at	forstå	begrebet	’performance’	tager	vi	udgangspunkt	i	Schechner	definition	fra	
bøgerne	Performance	Studies	(2013)	og	Performance	Theory	(2003).	Schechner	er	
professor	i	Performance	Studies	på	New	York	University	og	har	været	frontløber	for	at	
definere,	hvad	performance	egentlig	er.	Schechner	fremlægger,	at	performance	ikke	blot	
er	de	forestillinger,	som	foregår	på	scenerne	i	New	York,	London,	Paris	osv,	men	i	stedet	
noget,	som	kan	forekomme	overalt.	Schechner	beskriver,	at	’to	perform’	anvendes	
indenfor	tre	former	for	performance.	I	sporten	opfattes	det	som	’at	lykkes’,	i	kunst	
opfattes	det	som	at	kreere	en	forestilling	indenfor	diverse	kunstarter,	eksempelvis	dans,	
musik	eller	teater,	og	i	vores	hverdagsliv	opfattes	det	som	at	vise	sig	frem	eller	
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understrege	en	handling	for	tilskuerne,	eller	dem	som	er	til	stede	(Schechner	2013).	
Schechner	(2013)	lægger	altså	vægt	på,	at	begrebet	performance	ikke	blot	skal	forstås	
som	en	forestilling	med	et	publikum	i	dens	traditionelle	form,	altså	et	teaterstykke,	en	
koncert	eller	lignende,	men	i	stedet	noget,	som	vi	alle	gør	hver	dag.		
Derudover	mener	Schechner		(2013),	at	alle	performances	er	sammensat	af	stykker	af	
det,	han	kalder	for	’restored	behavior’,	hvilket	han	definerer	på	følgende	måde:	
“Physical,	verbal	or	virtual	actions	that	are	not-for-the-first	time;	that	are	prepared	or	
rehearsed.	A	person	may	not	be	aware	that	she	is	performing	a	strip	of	restored	behavior.	
Also	referred	to	as	twice-behaved	behavior.”	(Schechner	2013,	29).	
	
Schechner	(2003)	forsøger	at	nedbryde	idéen	om,	at	en	performance	skal	finde	sted	på	
en	scene.	Denne	teori	opstår	ved,	at	Schechner	(2003)	stiller	spørgsmålet:	“Hvor	finder	
performances	sted?”.	Et	maleri	’finder	sted’	i	det	fysiske	objekt,	en	novelle	’finder	sted’	i	
ordene.	Men	en	performance	finder	sted	i	handlingen,	interaktionen	og	relationen.	
Performance	er	ikke	’i’	noget,	men	’mellem’	noget	(Schechner	2013).	Med	disse	ord	
mener	Schechner	(2003),	at	performances	indenfor	sin	respektive	genre:	sport,	kunst,	
hverdagshandlinger	osv.,	ikke	finder	sted	i	en	forudbestemt	setting,	men	i	handlingen	og	
interaktionen	i	sig	selv.	At	behandle	et	vilkårligt	objekt,	et	stykke	arbejde	eller	et	
produkt	som	en	’performance’	-	et	maleri,	en	roman,	en	sko,	eller	hvad	som	helst	-	
betyder	at	undersøge,	hvad	objektet	gør,	hvordan	det	interagerer	med	andre	objekter	
eller	væsener,	og	hvordan	det	relaterer	til	andre	objekter	eller	væsener.	Performances	
eksisterer	kun	som	handlinger,	interaktioner	og	forhold	(Schechner	2006).		
	
	
Som	nævnt	før,	forsøger	Schechner	(2003)	at	nedbryde	det	traditionelle	koncertrum.	
For	at	forstå,	hvad	der	menes	med	‘det	traditionelle	koncertrum’,	kigger	vi	på	
Christopher	Smalls’	definition	i	bogen	Musicking	(1998),	samt	Smalls’	teori	om	
handlingsadfærd	i	det	traditionelle	koncertrum.	Ifølge	Small	(1998)	består	det	
traditionelle	koncertrum	af	en	scene	og	rækker	af	siddepladser,	som	alle	peger	mod	
scenen.	Der	bliver	altså	lagt	op	til	en	ensrettet	kommunikation	fra	kunstneren	på	scenen	
til	publikum	i	sæderne.	Eftersom	siddepladserne	alle	peger	i	retning	mod	scenen,	er	det	
altså	tilrettelagt	således,	at	publikum	ikke	skal	konversere	eller	socialisere	i	rummet.	
Bygningens	design	resulterer	altså	i,	at	det	at	socialisere	og	det	at	nyde	musikken	bliver	
adskilt	(Small	1998).	Desuden	er	det	heller	ikke	meningen,	at	publikum	skal	have	social	
kontakt	til	performeren.	Ofte	er	scenen	forhøjet	og	distanceret	fra	publikum.	Det	virker	
derfor	til,	at	det	er	intentionelt,	at	man	har	valgt	at	adskille	publikum	og	performer.	
Derudover	har	artisterne	deres	egne	indgange	til	koncertsalen,	og	er	ikke	i	syne	
hverken	før	eller	efter	koncerten	finder	sted.	Disse	arkitektoniske	strukturer	er	altså	
skabt	til	bevidst	at	skabe	en	afstand	mellem	publikum	og	artist	(Small	1998).		
Derudover	er	det	traditionelle	koncertrum	isoleret	fra	den	virkelige	verden.	Det	er	
skabt	således,	at	den	musikalske	og	sociale	oplevelse	er	indkapslet	i	salens	fysiske	rum.	
Salen	er	lydisoleret,	så	lyden	forbliver	i	rummet	og	ikke	når	ud	til	mennesker,	som	
passerer	forbi.	Kaffebarerne	og	cocktailbarerne	er	forbeholdt	de	gæster,	som	har	betalt	



  

 24 

en	sum	penge,	for	at	få	adgang	til	dem.	Koncertoplevelsen	bliver	en	eksklusivitet	for	de	
mennesker,	som	har	kapital	til	at	opleve	det	(Small	1998).	
	
Hvor	Small	(1998)	taler	om	det	traditionelle	koncertrum,	giver	Dorita	Hannah	i	bogen	
Event	Space	(2019),	ved	hjælp	fra	diverse	teoretikere,	et	bud	på,	hvordan	et	
performativt	handlingsforløb	kan	skæres	helt	ind	til	kernen.		
	
Put	together	two	or	three	people	and	right	away	theatre	exists,	at	least	in	principle.	Two	of	
the	people	converse	for	a	moment	between	themselves,	they	become	actors;	the	third	
watches	and	listens	to	them,	he	is	the	spectator;	that	which	is	said	is	the	poem;	the	place	
where	the	conversation	is	held,	that	is	the	stage,	and	this	dramatic	rudiment	comprehends	
from	that	moment	the	entire	primitive	idea	of	the	theatre.	–	Charles	Garnier,	Le	Théàtre	
(1871).	(Hannah	2019,	5).	
	
Idéen	om,	at	et	vilkårligt	sted	essentielt	er	et	aktivt	sted	for	teatralsk	udførelse,	hvor	en	
handling	fra	performeren	bliver	observeret	af	tilskueren,	var	artikuleret	i	1871	af	
Charles	Garnier	som	en	“primitiv	idé	af	teater”.	Denne	teori	bygger	på,	at	alle	steder	i	
princippet	kan	fungere	som	en	teatralsk	scene,	det	eneste	krav	værende	en	performer	
og	en	eller	flere	tilskuere.	Alle	lokationer	besidder	nogle	særlige	forhold,	som	kan	
anvendes	i	teatralske	eller	performative	sammenhænge	(Hannah	2019).		
	
I	1990	etablerede	Peter	Brook	begrebet	’empty	space’	i	bogen	The	Empty	Space	(1990).	
Dette	begreb	består	i	at	eradikere	de	kendte	og	almindelige	teatralske	settings	og	i	
stedet	argumentere	for	det	tomme	rum	som	et	aktivt	performativt	sted.	Han	nedbryder	
den	traditionelle	scene,	som	ofte	består	af	rækker	af	siddepladser,	en	forhøjet	scene,	et	
teaterforhæng,	og	siger	i	stedet:	“Jeg	kan	tage	et	hvilket	som	helst	tomt	rum	og	kalde	det	
en	scene.	En	person	går	tværs	over	dette	tomme	rum,	mens	en	anden	person	observerer	
dette,	og	dette	er	alt,	der	skal	bruges,	for	at	en	teaterseance	kan	finde	sted.”	(Hannah	
2019,	5).	Resultatet	af	at	anvende	et	vilkårligt	sted	til	et	performativt	event	er	at	påstå,	
at	et	hvilket	som	helst	sted	med	dets	instinktive	karakter	ikke	blot	bliver	et	sted	for	
performance,	men	også	at	stedet	i	sig	selv	performer	(Hannah	2019).		
	
Følger	man	disse	teoretikeres	idéer	om	nedbrydningen	af	det	traditionelle	koncertrum,	
kan	man	yderligere	bringe	følgende	begreber,	opstillet	af	Richard	Schechner	(2003),	i	
anvendelse	i	et	performativt	event:	I	Schechners	bog	Performance	Theory	(2003),	
fremlægger	Schechner	(2003)	to	begreber,	som	kan	anvendes,	når	der	skelnes	mellem	
forskellige	typer	af	events:	procession	og	eruption.	Begge	begreber	besidder	det,	som	
Schechner	(2003)	kalder	for	'gathering,	playing	out	an	action	and	dispersing'.	Det	vil	
sige,	at	en	performance	kan	skabe	en	mængde	af	tilskuere,	hvorefter	der	bliver	udspillet	
en	handling,	og	til	sidst	opstår	der	et	opbrud,	hvor	dele	af	menneskemængden	vil	
fordufte,	eller,	i	processionens	tilfælde,	fortsætte	videre	mod	den	endelige	performance.	
Disse	begreber	beskriver	forskellige	måder,	et	performativt	event	kan	udspille	sig	på,	og	
de	skelner	mellem	planlagte	og	uplanlagte	performances.		
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Procession	
En	procession	er	en	tilgang	i	et	performativt	event,	som	har	en	forudbestemt	rute	og	et	
sat	mål.	På	adskillige	punkter	i	løbet	af	ruten	stopper	processionen,	og	der	bliver	udført	
performances.	Når	tilskuerne	ser	processionen	forløbe	sig,	vil	nogle	tilskuere	tilslutte	
sig	undervejs,	mens	andre	vil	fortsætte	mod	det	endelige	mål.	Et	eksempel	på	en	
procession	kan	findes	i	den	nylige	Black	Lives	Matter	demonstration	i	København	d.	7.	
juni	2020,	hvor	deltagerne	mødtes	ved	den	amerikanske	ambassade	på	Østerbro.	
Derefter	marcherede	demonstranterne	til	Kongens	Nytorv,	hvor	det	første	’stop'	fandt	
sted.	Her	blev	der	udført	performances	i	form	af	taler	og	sange	fra	bevægelsens	
arrangører	og	nøglepersoner.	Efter	dette	stop	fortsatte	demonstranterne	mod	
Christiansborg,	som	var	den	endelige	destination	for	denne	demonstration.	Her	kom	der	
muligvis	nye	deltagere	til,	samtidigt	med	at	tidligere	deltagere	på	dette	tidspunkt	var	
forduftet,	og	det	var	altså	på	Christiansborg,	at	det	primære	performance-event	blev	
afholdt.			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Eruption	
En	eruption	har	et	’ophedet’	centrum	og	en	’nedkølet’	kant.	Et	eksempel	på	en	eruption	
kan	være	et	trafikuheld,	hvor	selve	uheldet	er	det	varme	centrum,	og	publikum,	som	
kigger	på	afstand,	er	den	nedkølede	kant.	Uheldet	vil	være	omringet	af	et	publikum,	som	
kommer	og	går.	Eruption	sker	’naturligt’	og	er	ofte	ikke	planlagt.	Dog	lægger	Schechner	
(2003)	vægt	på,	at	det	ikke	er	selve	trafikuheldet,	som	er	performancen,	men	den	
rekonstruktion,	som	tilskuerne	laver,	idet	de	betragter	eftervirkningen	af	uheldet.	Der	
bliver	udvekslet	idéer	og	bud	på,	hvem	skete	uheldet	for,	hvorfor	skete	det,	hvornår	

Billede 3 

Model over procession (Kilde: Schechner 
2003, 178) 

En procession er, modsat eruption, 
velplanlagt og udøvet inden udførelsen 
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Billede 4, Model over eruption (Kilde: Schechner 2003, 177)  
En eruption er spontan og ofte ikke planlagt. 

 

skete	det,	hvad	er	der	sket	med	personerne,	som	er	involveret,	osv.,	og	det	er	disse	
rekonstruktioner,	som	skaber	en	performance	(Schechner	2003).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 		 	
	
En	procession	og	en	eruption	er	kun	tilgængelige,	hvis	man	nedbryder	det	traditionelle	
koncertrum.	Begge	begreber	er	afhængige	af	en	bevægelsesfaktor	-	en	bevægelse,	som	
ikke	findes,	hvis	koncertgængerne	er	fastlåst	i	siddepladser	i	en	koncertsal.	Rykker	man	
derimod	det	performative	event	til	en	alternativ	scene,	som	ifølge	Peter	Brook	(1990),	
kan	være	et	hvilket	som	helst	sted,	kan	disse	aktiviteter	finde	sted	(Brook	1990).		
	

Vi	vil	anvende	Small	(1998)	og	Hannahs	(2019)	teorier	til	at	nedbryde	den	traditionelle	
scene	inden	for	performance	og	kigge	udad	mod	nye	alternativer,	herunder	eksempelvis	
byen	som	scene,	men	mere	specifikt:	Københavns	kanaler	og	havneområde.	Ifølge	Small	
(1998)	er	det	traditionelle	koncertrum	et	rum,	som	kun	tillader	en	ensrettet	
kommunikation	fra	performer	til	tilskuer.	Ved	at	flytte	det	performative	event	væk	fra	
dette	indkapslede	rum	og	i	stedet	ud	i	det	frie	byliv,	bliver	disse	sociale	konstruktioner,	
og	dermed	de	sociale	spilleregler,	nedbrudt.	Desuden	synes	vi,	at	det	kunne	være	en	god	
og	spændende	fremtidsløsning	for	koncert-	og	kulturlivet	fremadrettet,	også	efter	
corona.		
	
Vi	vil	anvende	Schechner	(2003)	og	begreberne	om	procession	og	eruption	som	
redskaber,	som	kan	anvendes,	når	vi	vil	lave	et	alternativt	performance	koncept,	hvor	
bevægelse	spiller	en	stor	rolle.	Som	nævnt	før,	er	det	traditionelle	rum	pålagt	
restriktioner,	og	vi	mener	ikke,	at	det	blot	er	nok	at	’rykke’	koncerten	fra	et	rum	til	et	
nyt	-	vi	vil	ændre	måden	at	gå	til	koncert,	og	måden	hvorpå	koncerten	bliver	udspillet	og	
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oplevet.	Vi	mener,	at	bevægelse	er	et	vigtigt	element	i	en	god	koncertoplevelse,	så	vi	
kigger	på	begrebet	om	procession	i	udarbejdelsen	af	strukturen	af	koncerten.	

3. Undersøgende	fase	
	

I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	vores	undersøgende	fase.	Vi	har	i	starten	taget	
udgangspunkt	i	vores	første	teser	om	koncertoplevelser,	og	hvordan	
coronarestriktionerne	har	haft	indflydelse	på	musikbranchen,	med	fokus	på	publikum.	
Vi	har	fundet	den	ovenstående	teori	og	senere	lavet	kvalitative	interviews	og	
deltagerobservation.	Undervejs	i	den	undersøgende	fase	har	vi	på	baggrund	af	teori,	
data	og	evaluering	med	vejleder,	opponentgruppe	og	-vejleder	ændret	retning	og	fokus	i	
projektet,	hvilket	vi	også	vil	komme	yderligere	ind	på	til	sidst	i	denne	del	af	rapporten.	

3.1. 	Analyse	af	data	
	
I	dette	afsnit	vil	vi	lave	en	analyse	af	de	kvalitative	interviews	og	den	deltagerobservation	
som	vi	har	foretaget	os	
	
Dette	afsnit	tager	udgangspunkt	i	de	erfaringer	og	data,	som	vi	har	gjort	os	til	flere	
koncerter.	Vi	har	den	17.11.20,	d.	19.11.20	foretaget	deltagerobservation,	som		‘Den	
totale	observatør’	og	d.	26.11.20	foretaget	deltagerobservation,	samt	kvalitative	
interviews	som	‘Observatør	som	deltager’(Kristiansen	&	Krogstrup	1999).	Nedenfor	vil	
vi	redegøre	for	nogle	af	de	centrale	erfaringer,	vi	har	gjort	os	på	baggrund	af	analysen	af	
vores	interviews	og	deltagerobservation.	Vores	interviews	kan	findes	i	bilag	1	og	
deltagerobservationer	i	bilag	2.		
	
Til	koncerten	d.	26.11.20,	i	genren	indierock,	var	hovednavnet	Kindsight	i	Kulturhuset	
HUSET.	Selve	undersøgelsen	består	af	tre	kvalitative	interviews	samt	en	
deltagerobservation.	Vi	lavede	disse	undersøgelser	forholdsvis	tidligt	i	processen	inden	
skriveprocessen,	og	formålet	var	at	finde	ud	af,	om	vores	daværende	tese	havde	belæg,	
samt	at	udvikle	vores	forståelse	af	koncertoplevelsen	med	henblik	på	at	bruge	vores	nye	
viden	fra	analysen	til	udviklingen	af	vores	design.	Vores	informanter	er	naturligvis	
anonymiseret,	og	de	fulde	interview	fremgår	af	bilag	1.	

3.1.1. Fælleskab,	kontakt,	fysisk	tilstedeværelse	
	

Først	og	fremmest	i	vores	analyse	af	interview	og	deltagerobservation	var	vi	
interesserede	i	at	høre,	hvorfor	vores	informanter	går	til	koncerter	-	hvad	det	giver	dem,	
hvilken	oplevelse	søger	de,	osv.	Dette	var	vigtigt	for	at	finde	ud	af	om	der	var	belæg	for	
vores	teser	i	forhold	til	restriktionerne	og	publikums	oplevelse.	Det	skal	hjælpe	os	med	
at	forstå	deres	synspunkter	og	kunne	udvikle	et	produkt	ud	fra	deres	behov.	Vi	fik	
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derudover	også	en	relevant	viden	med	hjem,	som	vi	ikke	var	klar	over	på	forhånd,	som	
kunne	hjælpe	vores	produktudvikling	yderligere.		
	
Informant	2	og	3	søger	meget	tilsvarende	oplevelser,	når	de	tager	til	koncerter.	Som	
informant	2	nævner:	“Jeg	føler,	det	ofte	kan	tilføje	sådan	et	ekstra	element	til	den	musik,	
man	oplever	at	ligesom	kunne,	kunne	se	dem,	der	spiller	det,	og	se	den	sådan	indlevelse	de	
kan	have	i	musikken,	de	præsenterer	for	dig,	som	man	ikke	kan	få	ved	at	bare	høre	en	
afspilning	af	noget	på	spotify.	Øhm,	det	på	en	eller	anden	måde	bliver	sådan	lidt	mere	
inderligt	og	personligt,	øhm,	ja.”	(Informant	2	2020:	3)	Informant	2	lægger	altså	vægt	på,	
at	hendes	primære	interesse	i	koncerter	ligger	i	følelsen	af,	at	musikerne	giver	deres	
personlige	udgave	af	et	stykke	musik	og	præsenterer	det	for	hende.	Der	forekommer	en	
variation,	numrene	bliver	fremlagt	anderledes,	end	man	kender	det,	og	det	giver	et	nyt	
musikalsk	indtryk	på	hende.	Disse	tanker	bliver	understøttet	af	informant	3	med	
følgende	udsagn:	“Øhm,	ofte	når	bands	spiller	live,	så	kommer	der	nogle	små	variationer	
af	tingene,	øhm,	numrene	bliver	sat	sammen	på	en	ny	måde,	øhm,	der	er	helt	klart	
energien	i	det,	øh,	der	gør,	der	fylder	en	kæmpe	del,	men,	øh,	hvad	jeg	virkelig	godt	kan	
lide,	det	er,	når	et	band	også	leger	lidt	med	deres	sange	live,	og	øh,	udfordrer	sig	selv	lidt	
på	den	måde,	så	man	ikke	hører	den	samme	indspilning	om	og	om	igen,	men	man	får	et	
lidt,	et	nyt	take	på	nogle	af	tingene,	når	man	hører	det	live.”	(Informant	3	2020:	5).	Det	
fremgår	altså	tydeligt	af	svarene	fra	vores	informanter,	at	det	er	unikheden	og	den	‘nye’	
oplevelse	af	musikken,	som	er	drivkraft	for	deres	interesse	i	livekoncerter.		
	
Vi	var	desuden	interesserede	i	at	undersøge,	hvor	stor	en	rolle	fællesskabet	og	den	
fysiske	tilstedeværelse	spiller	i	vores	informanters	koncertoplevelse.		
	
Et	emne,	som	vores	informanter	synes	at	erklære	sig	enige	i,	er	vigtigheden	af	den	
fysiske	tilstedeværelse	til	en	koncert.	Vi	spurgte	informant	2,	hvorvidt	hun	havde	
oplevet	andre	koncertformer	under	corona.	Her	nævner	hun	den	virtuelle	koncert:	“Ja,	
altså	jeg	har	set	et	par	koncerter,	der	har	været,	sådan,	ved	livestream,	og	ellers	har	jeg	
været	til	nogle	koncerter,	der	også	var	siddekoncerter	på	samme	måde,	som	det	var	i	dag.”	
(Informant	2	2020:	3).	Vi	spurgte	efterfølgende	ind	til	hendes	oplevelse	af	den	virtuelle	
koncert	sammenlignet	med	livekoncerter.	Her	lagde	hun	vægt	på,	at	det	er	en	god	måde	
at	støtte	musikbranchen	i	denne	hårde	tid,	men	at	musikoplevelsen	i	sig	selv	ikke	er	den	
samme	som	ved	livekoncerter:	“Altså,	det	er	jo	en	fed	måde,	hvordan	musikmiljøet	
stadigvæk	eksisterer,	og	man	kan	ligesom	bidrage	til	at	støtte	de	koncepter,	men	
selvfølgelig	er	det	ikke	på	samme	måde,	man	oplever	musikken,	som	når	man	rent	faktisk	
sidder	i	et	lokale,	hvor	man	kan	se	nogen	fysisk,	der	ligesom	spiller	musikken,	øhm,	så	det	
er	jo	fedt	at	kunne	støtte	op	om,	men	det	er	selvfølgelig	ikke	den	samme	oplevelse,	eller	
hvad	man	nu	skal	sige,	altså.”	(Informant	2	2020:	3).		
	
Det	er	tydeligt,	at	autenticiteten	og	den	fysiske	tilstedeværelse	er	afgørende	for	den	
musikalske	indvirken	på	informant	2.	For	at	understøtte	dette,	kan	man	kigge	lidt	på	de	
tekniske	elementer,	der	indgår	i	en	livekoncert.	Alle	de	sanselige	indtryk	opleves	direkte	
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-	lyseffekterne,	lyden	fra	de	store	højttalere,	bassen	som	kan	mærkes	i	kroppen.	Alle	
disse	sanselige	indtryk	er	mere	eller	mindre	ikke	eksisterende	ved	en	virtuel	koncert,	da	
disse	elementer	bliver	overleveret	til	lytteren	gennem	lytterens	egen	skærm	og	
højttalere.	Den	fysiske	tilstedeværelse	er	altså	vigtig	og	meget	differentieret	fra	den	
virtuelle	oplevelse.	Man	kan	perspektivere	til	Samsons	(2011)	teorier	om	affekter	og	
assemblage,	hvor	deltagerne	spiller	en	stor	rolle	for	selve	oplevelsen.	Til	en	virtuel	
koncert	har	deltagerne	ikke	mulighed	for	at	påvirke	oplevelsen	med	deres	fysiske	
tilstedeværelse.	Der	kan	dog	argumenteres	for,	at	deltagere	til	et	virtuel	event	vil	have	
andre	muligheder	for	at	påvirke	oplevelsen	afhængigt	af	hvilken	platform,	der	bruges	til	
eventet.	Et	eksempel	på	dette	kan	være	i	online	computerspillet	Fortnite.	I	Fortnite	har	
udviklerne	arrangeret	et	par	virtuelle	koncerter,	hvor	spilleren	kan	være	til	stede	i	form	
af	den	avatar,	man	har	i	spillet.	Spilleren	kan	styre	avataren	ved	at	bevæge	sig	rundt	i	
den	virtuelle	verden,	der	er	opstillet	og	kan	danse,	skyde	og	lave	forskellige	reaktioner	
og	interaktioner	med	de	øvrige	avatarer.		
	
Ligeledes	er	fællesskabet	et	tilbagevendende	emne,	som	også	har	stor	indflydelse	på	
vores	informanters	koncertoplevelser.	Dog	får	vi	her	nogle	forskellige	svar	på,	hvilken	
rolle	fællesskabet	spiller	for	de	enkelte	informanter.	Informant	2	siger:	“[...]	den	samlede	
oplevelse	er	at	være	en	del	af	det	fællesskab,	ja.”	(Informant	2	2020:	2).	Efter	denne	
udtalelse	spurgte	vi	nærmere	ind	til	denne	fællesskabsfølelse.	Vi	spurgte	hende,	om	
fællesskabet	er	en	primær	årsag	til,	at	hun	deltager	i	livekoncerter,	hvortil	hun	svarede:	
“Ja,	altså	jeg	synes	generelt,	så	er	det	normalt	en	ret	stor	del	af	koncertoplevelsen,	det	med	
at	sådan	komme	sammen	med	en	masse	andre	mennesker	og	ligesom	opleve	musikken	
sammen	[...]”	(Informant	2	2020:	3).	
Informant	3	tager	dog	ikke	til	livekoncerter	for	fællesskabsfølelsen,	tværtimod.	For	
informant	3	kan	fællesskabet	måske	endda	fortolkes	som	en	forhindring	for	hans	idéelle	
koncertoplevelse:	“[...]	jeg	fokuserer	meget	på	musikken,	så	det	er	ikke	så	meget	den	der	
fællesskabsfølelse,	jeg	søger	i	hvert	fald,	det	er	mere,	øh,	det	der	med	at	kunne	være	lidt	i	
min	egen	verden	og	sådan	noget.”	På	den	måde,	afviger	informant	3,	for	den	tese	vi	
havde	inden	de	kvalitative	interviews	med,	at	man	gik	til	koncert	for	blandt	andet	at	
opleve	fællesskabsfølelsen.		
	
Der	er	altså	forskellige	bud	på,	hvordan	vores	informanter	opfatter	fællesskabsfølelsen	
ved	en	livekoncert	-	for	nogen	er	det	en	væsentlig	del	af	oplevelsen,	for	andre	en	mindre	
detalje.	Dette	fastlægger,	at	vores	målgruppe	tager	til	livekoncerter	af	forskellige	
årsager	og	søger	hver	deres	oplevelse	-	nogen	tager	til	koncerter	for	at	have	en	fest	med	
sine	venner,	andre	for	at	nyde	musikken	og	slippe	sig	løs	i	sin	egen	verden.		
En	vigtig	faktor,	som	er	gældende	for	alle	vores	informanter,	er,	at	den	fysiske	
tilstedeværelse	er	altafgørende	for	deres	koncertoplevelse.	Det	er	vigtigt	at	kunne	få	et	
sanseligt	udbytte	af	koncertoplevelsen;	at	kunne	se	bandet,	mærke	bassen	og	høre	
musikken.	
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3.1.2. Manglende	koncentration	
	
Et	andet	gennemgående	tema	fra	vores	interviews	er	den	manglende	koncentration,	
som	vores	informanter	erfarede	under	koncerten.	Alle	tre	informanter	nævner	fokus	
eller	koncentration,	eller	snarere	manglen	herpå,	som	en	faktor,	de	lod	særligt	mærke	til	
-	en	koncentrationsmangel,	som	er	opstået	som	et	resultat	af	ændringen	i	
koncertformatet	fra	stående	koncerter	til	siddekoncerter.	Informant	1	nævner,	at	hun	
oplever	en	nedsat	koncentrationsevne	til	siddekoncerten,	og	at	hun	føler,	at	hun	skal	
møde	op	med	et	bestemt	mindset	for	at	få	den	bedste	koncertoplevelse;	“Øhm,	sådan	
man	har	det	lidt	sværere	ved	at	koncentrere	sig,	jeg	tror,	man	skal	lige	være	i	ret	mindset	
til	det.”	Det	begrunder	hun	med,	at	hun	er	forhindret	i	at	bevæge	sig	fysisk	og	danse;	“Jeg	
tror	bare,	at	det	er	sådan,	at	man	ikke	fysisk	kan	være	med,	at	det	er	sværere,	ja,	og	så	
mister	man	hurtigere	koncentrationen.”	(Informant	1	2020:	2).		
	
Dette	bliver	senere	understøttet	af	informant	3,	som	ofte	bliver	indadvendt,	når	han	er	
til	koncerter,	da	det	giver	ham	en	bedre	fokusevne:	“Ofte	når	jeg	er	koncerter,	når	jeg	er	
til	koncerter,	så,	øh,	så	bliver	jeg	meget	indadvendt,	fordi	jeg	fokuserer	meget	på	
musikken”	(Informant	3	2020:	4).	Informant	3	forbinder	det	at	være	indadvendt	med	at	
kunne	slå	sig	løs	til	musikken	og	bevæge	sig:	“Det	der	med	at	kunne	være	lidt	i	min	egen	
verden	og	sådan	noget.	Så	kan	man	bare	lige	slå	sig	lidt	mere	løs,	når	man	står	op,	og	man	
ikke	har	mundbind	på,	og	så	videre.”	(Informant	3	2020:	4).	Det	er	blandt	andet	en	af	de	
ting,	som	informant	3	savner	ved	de	nuværende	siddekoncerter,	da	han	har	et	behov	for	
at	give	et	kropsligt	udtryk	til	musikken	for	at	få	en	bedre	koncentration	og	derved	en	
bedre	oplevelse:	“Man	kan	helt	klart	savne	som	publikum	at	få	lov	at	slå	sig	lidt	mere	løs	
til	musikken,	øhm,	ligesom	give	lidt	mere	kropsligt	udtryk,	for	hvad,	hvordan,	for	hvad	man	
føler	for	musikken.”	(Informant	3	2020:	4).	
	
Et	koncentrationsforstyrrende	element	til	koncerten	findes	også	i	vores	
deltagerobservation,	blandt	andet	i	vores	placering	i	forhold	til	scenen.	Vi	placerede	os	
til	højre	for	scenen,	hvilket	resulterede	i,	at	vi	havde	dårligt	udsyn	til	scenen.	Vi	var	
forhindrede	i	at	se	alle	bandets	medlemmer	fra	denne	vinkel,	da	en	stor	højttaler	
blokerede	vores	udsyn.	Derudover,	grundet	vores	placering,	var	vi	ofte	tilbøjelige	til	at	
kigge	på	de	andre	tilskuere	og	ikke	på	bandet	og	scenen,	hvilket	også	havde	indflydelse	
på	vores	koncentrationsevne.	Der	var	ikke	mange	pladser	da	vi	ankom,	og	de	fleste	var	
placeret	i	siden	af	lokalet.		
	
Dog	var	der	ikke	udelukkende	negative	opfattelser	af	siddekoncerten	og	
koncentrationsevnen.	Informant	2	nævner	tværtimod,	at	hendes	koncentration	bliver	
bedre,	når	hun	sidder	ned,	frem	for	når	hun	står	op:	“Jeg	synes	egentlig,	at	det	fungerer	
ret	fint,	eh,	når	man	sidder	ned,	har	man	ligesom	større	mulighed	for,	ligesom,	at	sætte	sig	
rigtig	ned	og	lytte	til	musikken	på	en	anden	måde,	end	man	måske	kan	gøre,	hvis	man	står	
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op	og	er	fokuseret	på	alle	mulige	andre	elementer,	der	ligesom	foregår.”	(Informant	2	
2020:	2).	Hun	nævner	desuden,	at	man	ved	stående	koncerter	fokuserer	på	nogle	andre	
elementer	end	musikken,	hvilket	styrker	fællesskabsfølelsen,	men	nedsætter	
koncentrationen	på	musikken	i	sig	selv:	“Jamen,	man	får	altså	ligesom	en	lytteroplevelse	
på	en	anden	måde,	på	samme	måde	som	når	man	sidder	og	lytter	til	musik	derhjemme,	
øh,	til	forskel	fra	hvis	man	for	eksempel	står	op,	så	fokuserer	man	måske	også	mere	på	
sådan	menneskerne	omkring	sig	[...]”	(Informant	2	2020:	2).		
	
Dette	synspunkt	bliver	delvist	understøttet	af	informant	1,	som	stadig	nævner,	at	
siddekoncerten	forstyrrer	hendes	koncentration,	men	samtidigt	får	hende	til	at	forbinde	
bedre	til	musikken:	“Øhm,	sådan,	man	har	det	lidt	sværere	ved	at	koncentrere	sig,	jeg	
tror,	man	skal	lige	være	i	ret	mindset	til	det,	men	til	gengæld	kan	man	connecte	mere	til	
musikken,	hvor	kikset	det	høres	ligesom.	Men	ja.”	(Informant	1	2020:	1).		
	
Det	er	vigtigt	for	os	at	understrege,	at	det	at	sidde	ned	ikke	betyder,	at	de	deltagende	
gæster		har	en	forringet	koncentration	i	musikoplevelser	generelt.	Vi	var	til	en	indierock	
koncert,	som	er	en	genre,	som	ofte	er	meget	rytmisk	og	energisk,	hvilket	for	mange	
frembringer	en	større	trang	eller	lyst	til	at	bevæge	sig	i	takt	til	musikken,	og	det	har	haft	
en	tydelig	påvirkning	på	vores	informanters	svar	på	spørgsmålene	omkring	
koncentration	og	bevægelse.	Havde	vi	i	stedet	været	til	en	klassisk	koncert,	havde	
besvarelserne	med	stor	sandsynlighed	set	helt	anderledes	ud,	da	det	er	en	kulturel	
norm	at	sidde	ned	til	sådan	en	koncert,	da	den	hører	under	den	traditionelle	koncert	
som	Byrne	(2012)	og	Small	(1998)	nævner.	Musikken	i	denne	genre	er	også	ofte	mere	
lineær	og	med	ingen	eller	meget	lidt	rytme.	Disse	koncerter	ses	også	ofte	som	‘seriøs’	
musik	og	en	intellektuel	konstruktion,	og	det	er	derfor	blevet	accepteret	at	sidde	ned,	
inden	man	træder	ind	i	koncertrummet.	
	
Ud	fra	vores	interviews	og	vores	deltagerobservation,	kan	vi	pege	på,	at	
koncentrationen	er	sat	på	prøve	under	det	nuværende	koncertformat	i	form	af	
siddekoncerter,	afhængigt	af	hvilken	genre	der	spilles.	Et	tilbagevendende	element	i	
denne	nedsatte	koncentration	findes	især	i	den	manglende	fysiske	bevægelse	og	
kropslige	udtryk.	Derudover	er	der	nogle	tekniske	elementer,	som	spiller	en	rolle,	bl.a.	
placeringen	ift.	scenen	og	bandet,	hvilket	vi	vil	uddybe	nærmere	efterfølgende.	Dog	er	
der	ikke	udelukkende	negativ	indflydelse	på	koncentrationsevnen	-	nogle	elementer	
styrker	faktisk	koncentrationen	og	lytteroplevelsen,	bl.a.	at	man	som	deltagende	ikke	
bliver	distraheret	af	de	øvrige	koncertgængere,	og	at	oplevelsen	ikke	bliver	rettet	mod	
det	at	være	en	del	af	et	fællesskab,	men	i	stedet	fokuserer	direkte	på	musikken.	

3.1.3. Rummets	indretning	
	

Under	vores	deltagerobservation	af	3.	koncert	var	det	påfaldende,	at	rummet	ikke	var	
indrettet	til	siddekoncerter.	Store	stolper	i	rummet	gjorde,	at	vi	fra	vores	pladser	ikke	
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kunne	se	forsangerens	ansigt.	I	normale	omstændigheder	havde	vi	naturligvis	rykket	os,	
så	det	var	muligt	at	se	koncerten	fra	et	andet	sted,	men	vi	var	nødsaget	til	at	blive	
siddende	jf.	restriktionerne	til	koncerten.	Dette	gav	en	masse	forstyrrende	elementer	i	
koncertoplevelsen,	og	denne	problemstilling	nævner	informant	3	også	da	han	nævner	
“[...]	vi	sad	også	lidt	dårligt”	(Informant	3	2020:	1).	
	

 
Billede 5, fra koncert med Kindsight i Kulturhuset Huset i København d. 26/11.20	

	
Som	det	ses	på	billede	5	observerede	vi	koncerten	fra	siden.	Det	at	sidde	ude	i	siden	af	
rummet	gjorde,	at	lyden	blev	meget	mudret,	da	højtalerne	var	vendt	mod	de	gæster,	der	
sad	med	front	mod	scenen.	Dette	nævner	vores	informant	3	også	i	følgende	citat	“Der	
var	lidt	øhm,	knas	med	lyden,	men	øh,	jeg	lagde	også	mærke	til	at	der	ikke	var	så	meget	øh,	
opmicning	på	det.	Så	det	var	meget	logisk,	vi	sad	også	lidt	dårligt”	(Informant	3	2020:	4).		
	
Billede	5	viser	også,	at	vi	sidder	i	vinkel	til	at	få	lyden	fra	monitorerne,	hvilket	
resulterede	i	rigtig	meget	guitar	og	lidt	mindre	af	alt	andet,	da	det	var	guitaristen,	der	
stod	ude	til	højre	for	scenen,	som	var	der,	vi	sad.	Når	nu	teknologien	var	med	til	at	give	
en	ringere	koncertoplevelse	i	et	rum	som	dette,	kunne	det	tænkes,	at	rum	som	disse	
skulle	overveje	at	tage	den	traditionelle	scene	i	brug,	som	både	Small	(1998)	og	Byrne	
(2012)	nævner,	og	gå	tilbage	til	den	akustiske	opsætning,	som	sørger	for	mere	ensartet	
lyd	i	hele	rummet	og	ingen	visuelle	forstyrrende	elementer,	som	en	stor	højtaler	eller	
lignende.		
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Det,	som	rummets	indretning	gjorde	af	indtryk	hos	os	og	vores	informanter,	tydeliggør	
dermed,	hvor	vigtigt	rummets	indretning	er	i	forhold	til	musikkens	virkning,	og	hvordan	
vi	som	tilskuere	oplever	koncerten.	Det	understreger	igen	Byrnes	pointe:	”Not	every	
space	works	for	every	kind	of	music”	(Byrne	2012,	271).	Det	var	tydeligt	at	se,	at	rummet	
var	indrettet	til	at	huse	traditionelle	koncerter,	hvor	man	kan	stå	op,	men	man	havde	
ikke	mulighed	for	dette	til	koncerten	grundet	restriktionerne.	Det	betød,	at	man	valgte	
en	plads,	da	man	ankom,	og	denne	plads	kunne	man	ikke	rykke	fra	efterfølgende.	Det	
var	ikke	muligt	at	rykke	plads,	hvis	lyden	ikke	var	tilstrækkelig,	eller	hvis	der	var	dårligt	
udsyn	til	bandet	fra	pladserne.	Det,	at	man	var	tvunget	til	at	blive	siddende	på	samme	
plads,	gjorde,	at	de	mange	forstyrrende	elementer	blev	gennemgående	gennem	
koncerten	og	kan	i	sidste	ende,	være	med	til	at	skabe	den	manglende	koncentration	som	
flere	af	vores	informanter	snakker	om.		
	
Rummet	er	påvirket	af	restriktioner,	herunder	påbuddet	om,	at	man	skal	sidde	ned	
under	hele	koncerten.	Hvis	deltagerne	skal	i	baren	eller	på	toilettet,	skal	de	bære	
mundbind.	Dette	sætter	koncertgængerne	i	en	fastlåst	position,	hvor	der	ikke	er	
mulighed	for	bevægelse.	Dette	betyder	ikke	kun,	at	koncertgængerne	er	forhindret	i	at	
bevæge	sig	til	musikken	og	danse,	men	det	sætter	også	en	grænse	for	den	enkelte	
koncertgængers	handlefrihed.	Publikum	har	ikke	mulighed	for	at	reagere	og	interagere	
kropsligt	med	bandet,	hvilket	resulterer	i	en	ensrettet	interaktion,	som	går	fra	bandet	til	
publikum.	Bandet	kan	derfor	påvirke	koncertgængernes	oplevelse,	men	
koncertgængerne	kan	ikke	påvirke	bandets	oplevelse.	Uniqueness	er	ifølge	Dorte	Skot-
Hansen	(2014)	en	af	de	tre	væsentlige	tendenser	i	oplevelsesøkonomi,	og	da	publikum	
ikke	har	mulighed	for	at	påvirke	koncerten	og	oplevelsen,	mangler	netop	denne	
uniqueness	(Skot-Hansen	2014).	Der	er	til	siddekoncerter	ikke	mulighed	for	at	skabe	
sin	personlige	oplevelse	og	udtrykke	sig	siddende.	Selvom	det	ikke	er	alle,	der	søger	
fællesskabet	til	koncerter,	mangler	dette,	da	koncertgængerne	ikke	kan	slippe	tøjlerne	
og	være	sig	selv	som	en	del	af	et	fællesskab.		
	
Ud	fra	vores	interview	erfarer	vi,	at	det	ikke	nødvendigvis	er	et	krav	at	skulle	have	en	
interaktion	med	de	andre	deltagere	til	oplevelsen.	Dette	behøver	dog	ikke	at	modsige	
tendensen	om,	at	individet	søger	at	være	en	del	af	et	fællesskab,	som	Skot-Hansen	
(2014)	nævner.	Man	kan	godt	deltage	i	koncerten	for	sig	selv,	samtidigt	med	at	man	er	
en	del	af	det	fællesskab,	der	samles	om	bandet,	musikeren	eller	genren.		
	
Til	sidst	er	det	vigtigt	at	pointere,	at	der	er	mange	forskellige	måder	at	gå	til	koncert	på.	
Gæsterne	kommer	af	forskellige	årsager,	på	forskellige	måder,	men	kommer	alle	for	at	
få	et	behov	opfyldt.	Det	behov	er	meget	forskelligt	fra	individ	til	individ,	men	koncerten	
og	oplevelsen	står	i	sidste	ende	som	det,	der	skal	opfylde	behovet.	Derfor	er	det	vigtigt	
at	have	gjort	sig	overvejelser	om,	hvordan	alle	virkemidler	til	koncerten	påvirker	
oplevelsen.		
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3.2. Delkonklusion	
	

De	væsentligste	pointer,	som	står	tilbage	efter	vores	kvalitative	interviews	og	
deltagerobservation	af	siddekoncerter	er,	at	den	manglende	koncentration,	indflydelse	
fra	deltager	og	rummets	indretning	har	stor	påvirkning	på	koncertoplevelsen.	Det	
manglende	kropslige	udtryk	har	indflydelse	på	vores	informanters	koncentrationsevne	
ved	koncerter.	Den	ikke	eksisterende	bevægelse	sætter	også	en	stopper	for,	at	
koncertgængerne	kan	have	indflydelse	på	hinanden	og	på	bandet,	og	dermed	
indflydelse	på	udviklingen	af	oplevelsen.	Til	sidst	har	rummets	indretning	en	negativ	
indflydelse	på	det	visuelle,	hvordan	publikum	ser	scenen	og	bandet.	Havde	deltagerne	et	
dårligt	udsyn	på	scenen,	havde	de	ikke	mulighed	for	at	flytte	sig	for	at	kunne	se	mere.	
Dog	er	der	forskellige	meninger	om,	hvor	stor	en	rolle	fællesskabet	spiller,	og	hvordan	
man	som	individ	tilgår	dette	fællesskab.	Vi	vil	tage	højde	for	disse	iagttagelser	og	
erfaringer	i	vores	konceptudvikling.	De	skal	danne	basis	for	valg	og	bruges	som	
argumenter	for	konkrete	valg	i	designudviklingen.		
Der	er	tale	om	to	forskellige	slags	behov	her,	behovet	inden	koncerten	og	behovet	til	
koncerten.	Behovet	inden	koncerten	handler	om	hvorfor	og	hvad	publikum	for	ud	af	at	
deltage.	Behovet	til	koncerten	handler	om	de	behov	for	en	god	oplevelse,	der	opstår	i	
rummet	under	koncerten.	
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4. Udviklende	fase	
	

Vi	er	i	dette	afsnit	nået	til	vores	redegørelse	for	den	udviklende	fase.	Med	vores	første	
iteration	i	tankerne	har	vi	i	grove	træk,	prøvet	at	sætte	indsætte	vores	koncept	i	kanal-	
og	havneområdet	da	vi	udviklede	anden	iteration.	Her	har	vi	benyttet	os	af	udprintede	
kort	og	billeder	af	lokationer	for	at	skitsere,	hvordan	konceptet	kunne	udføres	i	
København.		
	
I	udviklingen	af	tredje	iteration	går	vi	væk	fra	skitsering,	og	begynder	at	evaluere	og	
analysere	iteration	2	med	større	fokus	på	at	inkludere	og	gå	i	dybden	med	teorierne.	
	
	
	

	
	

Billede 6, fra udviklende fase d. 09/12.20	
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4.1. Første	iteration	–	tilbageblik	
	

I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	vores	tanker	om	første	iteration,	og	hvor	vi	startede.	
Da	vi	startede	hele	processen	tilbage	i	oktober,	havde	vi	stadig	meget	fokus	på	
restriktionerne,	og	vores	bud	på	et	koncept	skulle	sikre,	at	disse	restriktioner	stadig	
blev	overholdt.	Dette	fik	os	til	at	tænke,	at	vi	kunne	rykke	koncertoplevelsen	udendørs	
og	samle	deltagerne	i	mindre	grupper,	altså	i	både.	Da	vi	i	starten	af	vores	projekt	havde	
fokus	på	at	designe	en	koncertoplevelse,	der	overholdt	coronarestriktionerne,	kom	vi	
allerede	ind	på	idéen	om	at	lave	en	bådfestival.	Vi	lavede	derfor	et	storyboard,	som	
fremgår	i	bilag	3,	og	fik	dannet	et	simpelt	bud	på,	hvordan	det	skulle	foregå.	I	vores	
storyboard	følger	man	fire	fiktive	venner,	som	tager	til	en	siddekoncert.	Her	opdager	de,	
at	oplevelsen	ikke	er,	som	den	plejer	at	være,	på	grund	af	coronarestriktionerne.	Én	af	
vennerne	opdager	et	nyt	koncept,	hvor	man	lejer	en	GoBoat	og	sejler	rundt	i	
Københavns	kanaler	for	at	høre	koncerter	på	scener,	som	er	opstillet	rundt	omkring	i	
havneområdet.	Denne	oplevelse	er	vennerne	tilfredse	med,	da	restriktionerne	ikke	står	i	
vejen	for	deres	oplevelse	-	de	kan	sidde	uden	mundbind,	de	kan	rejse	sig	og	danse,	og	de	
kan	synge	med	på	sangene.	Som	nævnt	før	var	det	i	denne	iteration	restriktionerne,	der	
var	i	fokus.	Vi	opdagede	dog	senere	et	stort	potentiale	i	dette	koncept,	som	ikke	bare	
kunne	løse	det	kortsigtede	problem	ved	at	‘ignorere’	restriktioner,	men	faktisk	kunne	
skabe	en	ny	måde	at	gå	til	koncert	på.	Vi	indså,	at	byen	kan	fungere	som	et	spændende	
og	innovativt	område	til	afholdelse	af	koncerter,	og	valgte	at	fokusere	mere	på	
æstetikken	i	havneområdet.	Desuden	fik	de	fire	fiktive	venner	et	kort	over	de	forskellige	
scener	i	kanalerne,	hvilket	gav	dem	en	følelse	af	handlefrihed	og	mulighed	for	
bevægelse.	Dette	aspekt	fandt	vi	også	interessant,	og	vi	valgte	derfor	at	fordybe	os	i	
dette	bl.a.	ved	at	kigge	på	Schechners	(2003)	teori	om	procession.		
	
Altså	har	vores	projekt	taget	en	drejning	siden	vores	første	udkast	til	et	koncept	-	fra	
restriktioner	og	kortsigtet	problemløsning	til	et	drømmekoncept,	som	kan	ændre	
måden,	vi	går	til	koncert	på	fremover.	Dog	er	det	vigtigt	for	os	at	understrege,	at	hele	
projektet	tog	udgangspunkt	i	restriktionerne,	da	det	er	dem,	der	gav	anledning	til,	at	der	
skulle	ske	en	ændring.	I	næste	afsnit	vil	vi	uddybe	vores	næste	iteration	og	de	
overvejelser,	vi	har	gjort	os.	
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4.2. Anden	iteration	–	ny	retning	
	

I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	konceptet	omkring	vores	endagsfestival.	Vi	vil	give	
konkrete	eksempler	på	scener,	rum	og	konceptet	i	det	hele	taget.	Selve	
argumentationen	sker	på	baggrund	af	den	viden	vi	har	tilgået	os	i	teorien	og	analysen.	
Dette	er	vores	første	bud	på	et	konkret	koncept.			
	
Selvom	vi	valgte	at	skifte	fokus	fra	corona	restriktioner	til	generelle	koncertoplevelser,	
så	valgte	vi	at	fortsætte	med	vores	specifikke	løsning	med	bådfestivalen	fra	vores	
storyboard	(se	bilag	3).		
Vi	har	tidligere	fremhævet	eksempler	på,	hvordan	at	vi	i	vores	storyboard	havde	fokus	
på	restriktionerne.	Men	efter	at	have	undersøgt	teori	inden	for	performance	design	og	
derefter	kigget	tilbage	til	vores	grundlæggende	idéer	i	vores	storyboard,	har	vi	fundet	
ud	af,	at	vores	første	løsning	allerede	indeholdt	korte	træk,	der	kunne	bygges	videre	på	i	
sammenhæng	med	vores	nye	teori	-	f.	eks.	Samsons	teori	om	at	gøre	byen	performativ	
(Samson	2011)	og	Schechners	teori	om	procession	(Schechner	2003).		

	

	
	
	
	
	
	

Billede 7, I disse uddrag fra vores storyboard (Bilag 3) kan vi se 
idéer, der kan forbindes til noget af den teori, vi har fundet. Vi kan 
perspektivere billede 19 og 24 til Samsons (2011) teorier om at 
gøre byen performativ. Billede 16 og 17 kan perspektiveres til 
Schechners teori om procession.	
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4.2.1. Generelt	koncept	
	

 
 Billede 8, første skitse af logo	

	
CPHarbour	er	en	endagsfestival	i	Københavns	kanaler.	Festivalen	består	af	fem	scener,	
med	forskellige	stemninger,	visuelle	arkitektoniske	effekter	og	genrer.	Scenernes	
lokationer	består	af	alt	fra	den	smukke	Opera	til	det	skæve	Fredens	Havn.	Der	vil	både	
være	store	og	små	scener,	med	store	kendte	kunstnere	og	mindre	upcoming	kunstnere.	
Alle	kunstnerne	vil	være	danske,	da	vi	gerne	vil	støtte	den	danske	musikbranche.	
	
Vi	forestiller	os,	at	vi	indgår	aftaler	med	forskellige	bådudlejere	som	GoBoat,	
FriendShips	osv.,	således	at	deltageren	vil	have	mulighed	for	at	kunne	sejle	rundt	
mellem	de	enkelte	koncerter.	Der	vil	være	mulighed	for	at	deltage	i	sin	private	båd,	hvis	
man	har	henvendt	sig	til	arrangørerne	på	forhånd	og	købt	billetter.	Det	vil	også	være	
muligt	at	se	koncerterne	fra	kanalernes	bred,	dermed	bliver	de	tilgængelige	for	flere,	
inklusivt	de	lokale.	
	
Idéen	med	dette	koncept	er,	at	rykke	koncertoplevelsen	ud	i	byen	og	på	en	innovativ	
måde	benytte	sig	af	havne-	og	kanalområdet.	På	denne	måde	udnytter	vi	et	funktionelt	
område	i	København	og	gør	den	performativ.	Tanken	er,	at	denne	festival	skal	foregå	i	
sommermånederne,	men	samtidigt	undgå,	at	ligge	således,	at	den	ikke	foregår	samtidigt	
med	andre	store	festivaler	og	begivenheder	som	Distortion,	Roskilde	Festival	etc.	
	
Med	dette	koncept	benytter	vi	os	af	tendensen	inden	for	oplevelsesøkonomi	om	at	
skabe	nicheorienterede	oplevelser.	Derudover	forklarer	Skot-Hansen	(2014)	også,	at	
fællesskab	er	en	vigtig	tendens	inden	for	oplevelsesøkonomi.	
	
Ved	at	samles	om	Københavns	varemærker	i	kanal-	og	havneområdet,	håber	vi	på	at	
kunne	skabe	en	fællesskabsfølelse	af	at	være	en	del	af	København.	Ved	at	booke	danske	
kunstnere	håber	vi,	at	denne	fællesskabsfølelse	vil	blive	forstærket	yderligere,	samtidigt	
med	at	det	støtter	den	danske	musikbranche,	ved	at	der	bookes	et	bredt	program	med	
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større	og	mindre	kunstnere.	Idéen	om	at	rykke	koncerten	ind	i	byen	og	ud	fra	det	
traditionelle	rum	er	også	inspireret	af	Brooks	(1990)	tanker	om	“empty	space”.	Brook	
(1990)	mener,	at	alle	tomme	rum	kan	bruges	som	scener,	og	at	alt,	der	skal	til,	er	en	
performer	og	en	tilskuer.	Ved	at	rykke	koncerten	ud	af	det	traditionelle	koncertrum	
undgår	vi	også	nogle	af	de	tendenser,	som	Small	(1998)	beskriver	ved	det	traditionelle	
koncertrum.	Et	af	Smalls	(1998)	punkter	er,	at	det	traditionelle	koncertrum,	ikke	giver	
plads	til	socialisering.	Vi	forestiller	os,	at	man	vil	have	bedre	mulighed	for	at	socialisere	
internt	i	gruppen	i	båden,	da	man	udover	at	være	samlet	i	et	stort	rum	med	de	andre	
deltagere	også	har	sit	eget	rum	i	båden,	hvor	man	kan	socialisere	og	konversere	internt.	

4.2.2. Sceneudvikling	
	
Første	konceptudvikling	tager	udgangspunkt	i	den	største	scene	ved	vores	
endagsfestival.	Scenen	tager	plads	foran	operaen	ud	til	vandet	og	skal	fungere	som	
festivalens	hovedscene.	Alle	dagens	aktiviteter	og	events	skal	ende	her	i	én	stor	koncert.	
I	det	næste	afsnit	vil	vi	ved	hjælp	af	vores	fundne	teorier	argumentere	for	vores	valg	af	
scene,	rum	og	genre.	Vi	vil	også	tage	højde	for	de	data,	som	vi	har	fået	på	baggrund	af	
vores	undersøgelse	af	vores	målgruppe.	
	
Operaen	blev	i	sin	tid	finansieret	af	A.P.	Møller	og	Hustru	Chastine	Mc-Kinney	Møllers	
Fond	til	almene	formål	(Kühn-Nielsen	2013).	Operaen	ligger	ud	til	det	københavnske	
inderhavnsområde	som	et	storslået,	arkitektonisk	og	æstetisk	smukt	bygningsværk.	
Operaen	opfattes	ofte	som	et	symbol	for	kultur	og	særligt	musikkultur.	Vi	opfatter	også	
Operaen	som	en	folkelig	seværdighed,	der	står	som	et	stort	vartegn	for	Københavns	
kanaler.	Bygningen	er	skabt	til,	at	afholde	musikalske	performances	i	bygningens	
interiør.	Dog	vurderer	vi,	at	bygningens	eksteriør	og	dens	arkitektur	tillader	at	kunne	
fungere	som	scene	i	sig	selv.	Operaen	har	en	facade	og	et	tag,	der	hjælper	med	at	
indkapsle	lyden	i	tilfælde	af	modvind	mod	scenen.	Den	åbne	plads	foran	bygningens	
glasrunding	kan	ses	som	scenen,	hvor	artisten	eller	bandet	spiller.	Taget	hjælper,	som	
nævnt,	med	at	indkapsle	lyden	og	skabe	et	mere	‘lukket’	rum,	hvilket	ofte	ses	i	scener.	
Vandet	foran	Operaen	fungerer	som	publikumsområdet	-	hvor	man	ofte	har	
siddepladser,	vil	der	i	stedet	være	både,	hvorpå	koncertgængerne	befinder	sig.		
Ved	at	rykke	koncerten	ud	fra	Operaens	interiør,	bruger	vi	i	stedet	byen	som	scene,	og	
gør	den	mere	tilgængelig	for	alle.		
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Billede 9, Skitse af The Minds of 99 på Operaen, CPHarbours største scene	

	
Vi	vil	skubbe	til	Smalls	(1998)	idé	om	den	traditionelle	koncertform	og	sociale	
spilleregler,	som	forekommer	inde	i	Operaen,	og	i	stedet	skabe	et	koncertevent,	som	
benytter	Operaens	udendørsareal	for	at	skabe	en	mere	folkelig	og	indbydende	
koncertoplevelse.	Håbet	er,	at	denne	nye,	alternative	scene	skal	skabe	affekt	(Samson	
2011)	hos	publikum.	Da	affekter	opstår	på	baggrund	af	stemninger,	atmosfærer	og	
mødet	mellem	forskellige	kroppe,	som	kan	være	menneskelige	eller	fysiske	steder	i	
byen,	håber	vi,	at	Operaens	arkitektur	og	det	åbne	havneområde	omkring	kan	give	
publikum	en	fællesskabsfølelse	ved	at	være	samlet	om	en	storslået,	folkelig	musikalsk	
begivenhed.		
	
Vi	har	valgt	dette	sted	som	vores	hovedscene	på	grund	af	den	påvirkning,	vi	håber	
rummet	har	på	publikum	og	kunstner.	Dette	er	noget	Byrne	(2012)	beskriver	
vigtigheden	af,	og	vi	mener,	at	operaens	storslåethed	og	indbydende	facade,	der	vender	
ud	mod	vandet,	gør,	at	netop	dette	sted	har,	hvad	der	skal	til	for	at	være	vores	
hovedscene.	Operaens	arkitektur,	der	ender	ud	i	en	trappe	ned	mod	vandet,	vil	vi	tage	i	
brug	som	en	del	af	scenen,	hvilket	skal	give	dynamik	i	rummet.	
	
Ifølge	Byrne	(2012),	former	rummet	musikken,	der	bliver	skabt	af	den	optrædende	
kunstner.	Rummet	ved	Operaen	er	stort,	hvilket	giver	rig	mulighed	for	bevægelse	for	
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kunstneren.	Det	kan	dog	også	forekomme,	at	et	rum	kan	være	for	stort	og	vil	derfor	
virke	intimiderende	og	mindske	den	kreative	udvikling	af	koncerten,	da	Byrne	(2012)	
mener,	at	mindre	rum	og	et	mindre	publikum	giver	mulighed	for	større	kreativ	
udfoldelse.	Vi	forestiller	os,	et	band	som	The	Minds	of	99,	som	et	eksempel	på	en	
kunstner,	der	kunne	spille	på	denne	scene,	da	de	blandt	andet	har	erfaring	med	at	spille	
på	store	scener	som	Orange	Scene	på	Roskilde	Festival,	og	vi	må	formode,	at	det	at	spille	
på	en	stor	scene	ikke	intimiderer	dem	i	lige	så	høj	grad.		
	
Udover	Operaen	vil	der	som	nævnt	være	fire	andre	scener	til	CPHabour.	De	fire	scener	
kan	give	mulighed	for,	at	der	opstår	forskellige	assemblager	og	affekter	og	vil	fungere	
som		grundstenene	i	vores	procession.	Nedenfor	ses	alle	fem	scener.	
	

Lokationer	 Genrer	

Operaen	 De	store	navne,	alle	genrer	

Ofelia	Plads	 Hip-Hop		

Kayak	Bar	 Intim,	alle	genrer	

Krøyers	Scene	 Upcoming,	alle	genrer	

Fredens	Havn	 Elektronisk	

 
Billede 10, (Kilde Google Maps) efterfølgende redigeret.	

	
På	Ofelia	Plads	vil	der	blive	spillet	Hip-Hop,	da	pladsen	hvor	scenen	skal	være	er	stor	og	
giver	mulighed	for,	at	artisten	kan	udtrykke	sig	fysisk	på	scenen,	da	vi	forbinder	Hip-
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Hop	med	ofte	at	være	meget	fysisk,	energisk	og	gestikulerende.	Ofelia	plads	ligger	
modsat	operaen,	og	der	skal	tænkes	over	ikke	at	afholde	koncerter	ved	Operaen	og	
Ofelia	plads	samtidigt,	da	lyden	vil	ramme	sammen.	Kayak	Bar	er	mindre	og	kan	skabe	
nogle	mere	intime	rammer	for	koncerten.	Her	vil	der	være	mulighed	for,	at	mindre	
setups	kan	spille,	f.eks.	mindre	fremtrædende	kunstnere.	På	“Krøyers	Scene”	mellem	
Broens	Gadekøkken	og	Krøyers	Plads	vil	der	også	være	mulighed	for,	at	nye	
fremtrædende	kunstnere	kan	optræde.	Denne	lokation	er	større	og	kan	derfor	give	
mulighed	for	lidt	større	setups	end	Kayak	Bar.	Den	sidste	scene	ligger	ved	Fredens	
Havn,	og	der	vil	blive	spillet	elektronisk	musik.		 																				

4.2.3. Handlingsforløb		
	
Festivalen	vil	være	en	endagsfestival,	der	leder	båddeltagerne	rundt	i	havneområdet	til	
de	forskellige	scener.	Vi	forestiller	os	at	åbningskoncerten	starter	tidligt	på	
eftermiddagen	omkring	14:00,	og	afslutningskoncerten	vil	finde	sted	omkring	klokken	
20:00	ved	Operaen.	Indimellem	åbnings-	og	afslutningkoncerten	vil	det	være	muligt,	at	
båddeltagerne	kan	tilpasse	deres	egen	rute,	da	der	vil	blive	afholdt	koncerter	på	de	
forskellige	scener.	Det	gør,	at	deltagerne	kan	være	med	til	at	skabe	deres	egen	unikke	
oplevelse,	som	Skot-Hansen	(2014)	nævner	i	sine	tendenser	inden	for	
oplevelsesøkonomi.	Ved	at	strukturere	festivalen	som	en	procession	(Schechner	2003),	
skaber	det	også	en	bevægelse	og	en	handlefrihed,	som	deltagerne	kan	benytte	sig	af.		
	
En	klassisk	procession	er	et	event,	som	har	en	forudbestemt	rute	og	et	sat	mål	
(Schechner	2003).	Der	vil	undervejs	i	denne	rute	være	’underperformances’,	hvor	nogle	
deltagere	vil	tilslutte	sig,	mens	andre	vil	fortsætte	mod	det	endelige	mål.	Processionen	i	
vores	kontekst	vil	se	lidt	anderledes	ud,	da	den	tilbyder	forskellige,	unikke	
processioner,	som	den	enkelte	koncertgænger	selv	vælger.	Deltageren	kan	altså	vælge	
en	rute,	hvor	vedkommende	vil	starte	med	en	intimkoncert	på	Kayak	Bar,	efterfulgt	af	
en	elektronisk	koncert	ved	Fredens	Havn	for	til	sidst	at	opleve	en	storslået	koncert	af	
The	Minds	of	99	ved	Operaen.	En	helt	anden	deltager	vil	muligvis	vælge	en	anden	rute	
bestående	af	nogle	helt	andre	genrer.	Altså	er	processionen	påvirket	af	den	enkelte	
deltagers	musikalske	interesser,	og	ikke	forudbestemt	af	arrangørerne.	Det	giver	lige	
netop	den	indvirkning	på	ens	egen	koncertoplevelse,	som	vi	og	vores	informanter	
manglede	ved	den	siddende	koncert.	Det	er	essentielt	for	oplevelsen,	at	du	kan	påvirke	
den	selv.	Ved	at	give	deltagerne	mulighed	for	at	skabe	deres	egen	oplevelse,	benytter	vi	
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os	af	tendensen	om	uniqueness	(Skot-Hansen	2014),	der	går	ud	på	at	give	deltagerne	
mulighed	for	at	give	personligt	præg	på	deres			
oplevelse.	
	

 
Billede 11 Billedet er et eksempel på, hvordan vi tænker, processionen foregår til eventet. De mange forskellige ruter skal 
lede ind til operaen, hvor den sidste koncert foregår (Kilde: Google Maps)	

	
Det	er	i	øvrigt	også	værd	at	bemærke,	at	der	samtidigt	kan	være	en	række	utilsigtede	
effekter	ved	denne	afholdelse	af	en	festival.	Det	er	klart,	at	man	ikke	kan	se	bort	fra,	at	
afholdelse	af	en	festival	på	vand,	kommer	til	at	have	de	samme	problemer	som	andre	
festivaler,	f.eks.	Roskilde	Festival	og	Distortion.	Toiletforhold	og	generelle	tanker	om	
bevægelsen	rundt	i	havnen	er	vigtig	at	have	gjort	sig	overvejelser	om.	Dette	problem	
bliver	ikke	mindre	af,	at	deltagerne	sejler	rundt	på	vandet	og	potentielt	kan	forurene	de	
københavnske	kanaler.	Man	kan	med	sikkerhed	ikke	komme	dette	fuldstændigt	til	livs	
ved	en	eventuel	afholdelse	af	dette	koncept,	men	ved	at	have	gjort	sig	tanker	om	dette	
og	ved	at	se	dette	som	en	potentiel	risiko,	kan	man	som	arrangør	lave	en	række	tiltag,	
som	vil	hjælpe	mod	dette.		
En	anden	utilsigtet	effekt	er,	at	musikken,	der	skal	spilles	på	disse	scener,	vil	helt	klart	
blive	opfattet	og	påvirke	på	forskellige	måder.	Dette	er	også	noget	af	det,	Byrne	(2012)	
forklarer	i	forhold	til,	hvordan	der	er	forskel	på	påvirkning	af	musikken,	i	forhold	til	
hvilken	situation,	du	befinder	dig	i.	Vi	skal	som	scenearrangører	sikre,	at	musikken,	der	
bliver	valgt	til	scenen,	passer	sammen	eller	i	hvert	fald	påvirker	hinanden	positivt,	men	
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vi	vil	ikke	kunne	undgå,	at	musikken	vil	påvirke	folk	ude	i	byrummet	forskelligt.	Dette	
vil	komme	an	på	setting	af	musikken,	i	forhold	til	den	enkelte	person.		
For	eksempel,	en	fra	publikum,	der	har	købt	en	koncertbillet,	finder	sikkert	
påvirkningen	af	musikken	positiv,	hvorimod	en	forbipasserende,	der	f.eks.	kunne	være	
på	vej	hjem	fra	arbejde,	kunne	finde	det	negativt,	hvis	personen	ikke	var	forberedt	på	
situationen.	Det,	at	musikken	både	vil	påvirke	nogle	positivt	og	andre	negativt,	er	noget,	
vi	ikke	kan	undgå,	men	det	at	forberede	naboer	til	festivalen,	med	flyers	og	offentlige	
begivenheder	på	sociale	medier,	kan	forberede	dem	på	denne	musik	og	situation	og	
måske	sikre	færre	negative	oplevelser.	
En	tredje	utilsigtet	effekt	er	vind	og	vejr,	og	problematikken	ved	at	skabe	den	gode	lyd	
ud	fra	det.	Med	gode	højttalere	og	andet	grej	er	lyden	allerede	godt	på	vej,	men	vind	og	
vejr	spiller	en	stor	rolle,	i	forhold	til	når	lydbølgerne	skal	nå	ud	til	publikum.	Vi	vil	bruge	
Byrnes	(2012)	viden	om	rum	og	rumklang	til	at	vælge	nogle	af	vores	scener	til	
festivalen,	men	da	der	også	er	andre	ting,	der	spiller	en	rolle	i	valget	af	scene,	er	det	ikke	
alle	scener,	der	har	mulighed	for	læ.	
	
Når	vi	tænker	byen	som	helhed,	er	det	vigtigt,	at	vi	forstår	byrummet	som	et	sted	med	
mange	forskellige	mennesker	af	forskellige	sociale	lag.	Som	Skot-Hansen	(2014)	nævner	
det:	“Byrummet	må	tænkes	som	en	helhed,	hvor	behovene	hos	byens	forskellige	sociale	
grupperinger	og	segmenter	medtænkes”	(Skot-Hansen	2014,	46-47).	Derfor	er	det	vigtigt	
at	tage	højde	for	dette,	når	festivalen	planlægges.	Det	er	vigtigt	for	os	at	skabe	den	
frihed,	at	man	kan	skabe	sin	egen	festival.	Der	skal	være	plads	og	handlefrihed	til,	at	folk	
kan	skabe	deres	egen	rute	og	koncertoplevelser.		
	
Det	er	samtidigt	vigtigt	for	os,	at	festivalen	er	inkluderende,	modsat	Smalls	(1998)	
tanker	om	den	traditionelle	koncert,	som	han	opfatter	som	eksluderende.	Som	Small	
(1998)	nævner,	er	det	traditionelle	koncertrum	ofte	forbeholdt	de	mennesker,	som	har	
købt	sig	til	adgang	til	det.	Det	traditionelle	koncertrum	er	isoleret	fra	den	virkelige	
verden.	Det	er	skabt	således,	at	den	musikalske	og	sociale	oplevelse	er	indkapslet	i	
salens	fysiske	rum.	Salen	er	lydisoleret,	så	lyden	forbliver	i	rummet	og	ikke	når	ud	til	
mennesker,	som	passerer	forbi,	og	er	dermed	ikke	inkluderende	for	resten	af	byens	
borgere.	Dermed	vil	også	bevæge	os	væk	fra	denne	sociale	og	intellektuelle	
konstruktion,	af	et	koncertrum,	som	Byrne	(2012)	beskriver,	der	opstår	i	udviklingen	af	
det	traditionelle	koncertrum.	Det	er	vigtigt,	at	der	ikke	bliver	skabt	et	eksluderende	rum	
for	en	social	gruppe,	selvom	en	del	af	festivalen	vil	tage	entré,	men	at	vi	opnår	en	
festival	med	mulighed	for	deltagelse	uanset	social	klasse	for	at	styrke	mangfoldigheden.		
Vores	forskellige	koncertrum/scener	skal	være	for	alle,	og	der	er	både	mulighed	for	at	
sidde	ned	og	stå	op.	Der	vil	både	være	koncertrum/scener,	hvor	man	sidder	og	lytter,	
men	også	koncertrum,	hvor	man	danser,	råber	og	synger,	så	der	igen	er	plads	til	
handlefrihed,	i	forhold	til	hvilken	type	koncert,	man	er	til.		
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4.3. Tredje	iteration	
	

I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	vores	videreudviklingen	af	vores	anden	iteration	og	give	
et	bud	på	vores	endelige	koncept.	

4.3.1. Videreudvikling	af	generelt	koncept	
	

I	vores	anden	iteration	var	det	generelle	koncept	hovedsageligt	fokuseret	på,	at	eventet	
skulle	opleves	ved	at	sejle	i	både	i	havneområdet	og	kanalerne.	Vi	havde	fokus	på	at	give	
deltagerne	en	fællesskabsfølelse,	ved	at	samles	om	varemærker	i	kanal-	og	
havneområdet.	Derudover	forsøgte	vi	at	benytte	os	af	den	nicheorienterede	tendens	
(Skot-Hansen	2014)	ved	at	gøre	kanal-	og	havneområdet	performativt	i	stedet	for	
funktionelt.	Det,	vi	forstår	ved	det	‘funktionelle’,	er	de	rum	i	byen,	som	har	funktionelle	
formål.	Ved	at	gøre	dem	performative	udvider	vi	deres	formål	i	byen	til	også	at	skabe	
oplevelser.	
	
Vi	havde	desuden	fokus	på,	at	konceptet	skulle	være	bygget	op	omkring	begrebet	
procession	(Schechner	2003),	som	skulle	sikre,	at	den	enkelte	festivaldeltager	kunne	
forme	sin	egen	oplevelse	gennem	handlefrihed	og	beslutningstagen,	baseret	på	
musikalske	interesser.	I	vores	egen	evaluering	af	det	generelle	koncept	i	anden	
iteration,	prøvede	vi	at	gå	mere	i	dybden	ved	inddrage	mere	af	vores	teori,	samtidigt	
med	at	vi	prøvede	at	kigge	på	andre	events.	Det	event,	vi	tog	mest	inspiration	fra,	var	
Distortion.	Distortion	er	en	gadefestival	i	København,	som	strækker	sig	over	fem	dage.	
Festivalen	anvender	byrummet	og	gaderne	som	scener	og	indbyder	alle	til	at	deltage,	da	
festivalen	er	gratis	de	første	tre	dage	(Distortion	2020).		
	
I	vores	teorifelt	om	Skot-Hansen	nævner	vi,	hvordan	markedsføring	af	byer	kan	være	
skadeligt	for	mangfoldigheden	(Skot-Hansen	2014).	Konsekvenser	kan	være,	at	man	
ekskluderer	de	lokale	borgere	ved	at	skabe	oplevelser,	der	er	fokuseret	på	de	
tilrejsende,	samtidigt	med	at	man	skaber	et	image	og	brand,	de	lokale	ikke	kan	forbinde	
sig	til	(Skot-Hansen).	Ved	at	sætte	vores	eget	koncept	op	imod	denne	teori,	gjorde	vi	os	
nogle	overvejelse	over,	hvordan	vores	koncept	kunne	være	med	til	at	forårsage	disse	
negative	konsekvenser.	Vi	frygtede	at,	vi	ville	komme	til	at	eksludere	det	lokale	liv	i	
kanal-	og	havneområdet	ved	udelukkende	at	fokusere	på,	at	deltagerne	befandt	sig	til	
vands.	I	stedet	for	at	skabe	rammerne	for,	at	man	kan	få	en	fællesskabsfølelse	ved	at	
samle	sig	om	lokale	steder,	kan	det	udvikle	sig	til,	at	det	hovedsageligt	henvender	sig	til	
et	tilrejsende	segment,	ved	at	fungere	som	sightseeing	og	branding	af	disse	varemærker.	
Ved	at	kigge	på	Samsons	teori	om	affekter	og	assemblage	(Samson	2011)	fik	vi	også	
øjnene	op	for	andre	negative	konsekvenser,	der	kunne	opstå	ved	udelukkende	at	
fokusere	på,	at	oplevelsen	skete	til	vands.	Vi	kiggede	på	de	assemblager,	der	kunne	
opstå	i	de	fysiske	rum,	der	lagde	op	til	et	potentielt	møde	af	to	forskellige	sociale	
grupper:	båddeltager	og	det	lokale	liv.	Vi	frygtede,	at	det	kunne	skabe	en	oplevelse	af,	at	
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de	to	forskellige	grupper	forstyrrede	hinandens	rum.	På	den	ene	side	er	der	
båddeltagerne,	som	er	i	gang	med	deres	oplevelse,	og	på	den	anden	side	er	der	det	
lokale	byliv,	der	varetager	deres	hverdag.		
	
For	at	undgå	disse	negative	konsekvenser,	vil	vi	prøve	at	inddrage	det	lokale	rum	og	liv	i	
eventet.	Derfor	fik	vi	idéen	om,	at	udvikle	konceptet	fra	at	være	udelukkende	en	
bådfestival	til	at	være	en	kanal-	og	havnefestival,	der	lægger	op	til,	at	man	både	samles	i	
kanal-	og	havneområdet	til	lands	og	til	vands.	Vi	håber	på	at	kunne	skabe	rum	i	kanal-	
og	havneområdet,	hvor	det	eneste	krav	til	deltagelse	er,	at	man	møder	op,	ligesom	
Distortion	både	har	events,	der	er	gratis	og	events,	der	tager	entré.	
Ved	at	inddrage	det	lokale	rum	og	liv	håber	vi	at	undgå,	at	der	sker	en	eksludering.	
Samtidigt	tror	vi	også,	at	dette	vil	forstærke	vores	hensigter,	fra	første	iteration,	om	at	
skabe	en	fællesskabsfølelse,	ved	at	skabe	rammer	for,	at	flere	grupper	kan	inkluderes	i	
oplevelsen.		
	
I	vores	anden	iteration	kom	vi	ind	på,	hvordan	vi	adskiller	os	fra	det	traditionelle	
koncertrum,	som	Small	beskriver	det	(Small	1998).	Vi	argumenterede	for,	at	vi	gav	
mulighed	for,	at	der	kan	socialiseres	og	konverseres	internt	i	bådene.	Men	selvom	vi	
rykkede	koncerten	ud	fra	det	traditionelle	koncertrum,	kunne	vi	stadig	genkende	nogle	
af	tendenserne	fra	det	traditionelle	koncertrum	i	vores	eget	koncept.	En	af	tendenserne,	
Small	beskriver,	er,	at	man	i	det	traditionelle	koncertrum	let	kunne	få	opfattelsen	af,	at	
kunstnere	og	publikum	intentionelt	er	blevet	adskilt,	da	man	ofte	har	en	scene,	der	
enten	er	forhøjet	eller	distanceret	fra	publikum,	og	da	kunstneren	ofte	har	egen	indgang	
til	scenen	og	ikke	behøver	at	forholde	sig	mere	end	nødvendigt	til	publikum	(Small,	
1998).	Ved	udelukkende	at	skabe	scener,	hvor	man	kan	deltage	fra	vandet	og	observere	
en	koncert	på	land,	ville	vi	stadig	opnå	denne	distancering.	Vi	forstår	denne	distance,	
som	Small	nævner,	som	en	metaforisk	distance	mellem	kunstner	og	publikum	og	ikke	
som	den	fysiske	distance	(Small	1998).	Ved	at	fokusere	mere	på	at	inddrage	gæsterne	til	
lands	håber	vi	på	at	kunne	skabe	rum,	hvor	denne	distance	mellem	kunstner	og	
publikum	bliver	mindre.	Senere	beskriver	vi	også,	hvordan	vi	vil	bruge	Ofelia	Plads,	
hvor	vi	kan	inddrage	både	og	prøve	at	mindske	distancen	mellem	kunstner	og	publikum	
-	til	lands	og	til	vands	samtidigt.	

4.3.2. Videreudvikling	af	scene	
	

Vi	har,	som	før	nævnt,	vurderet,	at	vi	ikke	udnyttede	lokalsamfundet	og	de	lokale	
foreninger	nok.	Derfor	har	vi	i	videreudviklingen	af	vores	design	valgt	at	ville	inddrage	
lokalsamfundet	mere	end	i	første	konceptudvikling.	Skot-Hansen	nævner	i	sin	bog	Byen	
som	scene	(2014),	at	man	kan	komme	til	at	udelukke	de	lokale	ved	at	målrette	
oplevelsen	til	tilrejsende	deltagere.	Sker	dette,	kan	det	være	skadeligt	for	
mangfoldigheden,	da	man	udelukker	de	lokale	deltagerere.	For	at	undgå	at	dette	sker,	
siger	Skot-Hansen,	at	man	kan	bevare/øge	mangfoldigheden	ved	at	have	fokus	på,	hvem	
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der	er	med	til	at	organisere	oplevelsen	(Skot-Hansen	2014).	Da	vi	vælger	at	placere	en	
scene	i	Fredens	Havn	nær	Københavns	Rytmiske	Musikkonservatorium,	mener	vi,	at	det	
er	en	oplagt	mulighed	at	inkludere	dem	i	organiseringen.	På	den	måde	sørger	vi	for	at	
inkludere	lokalmiljøet	i	stedet	for	at	overtage	de	lokales	“rum”.	Da	Københavns	
Rytmiske	Musikkonservatorium	har	en	music	management	linje,	synes	vi,	at	det	kan	
være	relevant	i	forhold	til	deres	studie,	at	inkludere	dem	i	bookingprocessen.	Vi	
forestiller	os,	at	dette	kan	medføre,	at	musikken	på	scenen	bliver	mere	fokuseret	på	den	
lokale	og	nye	kunst.	
	
Vi	vælger	også	at	bruge	Ofelia	plads	som	scene,	hvilket	den	er	blevet	brugt	til	før.	Fra	
denne	scene	er	der	gode	muligheder	for	både	landdeltagere	og	båddeltagere	at	
observere	koncerten.	Denne	275	meter	lange	åbne	scene,	har	en	side,	som	vender	mod	
vandet,	og	en	side	som	vender	ind	mod	land,	mod	Larsens	Plads,	med	Kvæsthusbassinet	
imellem	(Det	KGL	Teater	2019).	Det	vil	altså	sige	at	Ofelia	Plads	er	en	potentiel	scene	
med	vand	på	tre	sider	og	skueplads	fra	Larsens	Plads,	som	kan	ses	på	billede	11.		
Ud	over	det	ligger	Kyssetrappen	også	indrammet	af	Larsens	Plads	og	Ofelia	Plads	og	er	
også	en	skueplads	til	den	opstillede	scene	på	pladsen.	Kyssetrappen	er	en	trappe,	der	
ligger	i	forlængelse	af	Skuespilhuset	og	går	ned	til	Kvæsthusbassinet.	Trappen	er	blevet	
brugt	som	skueplads	til	andre	koncerter,	blandt	andet	“Klassisk	på	Kyssepladsen”,	dog	
foregik	det	med	en	flydende	pram	som	scene	og	ikke	Ofelia	Plads	(Det	KGL	Teater	
(2019).	Klassisk	På	Kyssetrappen).	Trappen	ligger	dog	stadig	i	vinkel	til	at	kunne	
observere	koncerten	og	kan	derfor	stadig	tages	i	brug.	Der	er	dermed	med	mange	
muligheder	for	at	observere	koncerten	fra	land,	som	dermed	sikrer	mindre	eksludering	
af	de	lokale,	og	andre	der	ikke	har	købt	entré,	men	stadig	vil	deltage	i	festivalen.		
Kunstnerne,	der	skal	performe	på	Ofelia	plads,	får	en	større	udfordring,	da	personerne,	
der	optræder,	skal	formå	at	have	kontakt	til	både	landdeltagere	og	båddeltagere.	Vi	vil	
derfor	stadig	opstille	en	Hip-Hop	scene	på	grund	af	den	store	energi,	der	ofte	er	
forbundet	med	genren,	og	da	der	også	findes	Hip-Hop	kollektiver	med	flere	frontfigurer,	
der	dermed	giver	mulighed	for	mere	kontakt	til	de	forskellige	grupper	af	publikum,	på	
samme	tid.	
Det	vil	dermed	også	sige	at	ved	brug	af	Ofelia	Plads	som	scene,	på	denne	måde,	adskilles	
scenen	også	fra	det	traditionelle	koncertrum	som	Small	(1998)	beskriver	det,	da	der	vil	
være	kontakt	med	publikum.	Dermed	vil	denne	metaforiske	distance	mellem	kunstner	
og	publikum,	formindskes,	hvis	der	hele	tiden	er	kontakt.	
	
Vi	har	forsøgt	med	udviklingen	af	CPHarbour,	at	give	vores	bud	på,	hvordan	et	
performativt	event	i	københavns	kanaler	kunne	udforme	sig.	Udviklingen	af	dette	
koncept,	skal	være	med	til	at	imødekomme	de	problemer,	som	vi	undersøgte	i	vores	
målgruppe,	samt	give	inspiration	til	videreudviklingen	og	nytænkningen	af	
koncertformatet.	Alt	i	alt	har	vi	forsøgt	at	skabe	handlefrihed,	samt	bruge	kanalernes	
mange	oplagte	steder	til	koncert	afholdelse,	til	at	skabe	en	nytænkende	festival	i	
København.	De	mange	seværdigheder	i	Københavns	kanal,	skal	danne	ramme	for	
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CPHarbour.	Området	er	oplagt	til	lige	netop	dette	og	vi	har	forsøgt	at	planlægge	tingene	
således,	at	der	skabes	procession	under	festivalen.	
	

5. Diskussion	
	

Diskussion	af	evaluering	af	proces,	validitet	af	koncept,	analyse	af	interview	og	
deltagerobservation	og	validitet	af	teori	og	metode.	
	
	
5.1. Evaluering	af	proces	

	
Vi	synes,	SDSM	modellen	(Pries-Heje,	Baskerville	2009)	har	været	god	af	to	grunde.	For	
det	første	har	den	givet	os	en	god	idé	om,	hvordan	designprocessen	ser	ud.	Derudover	
har	det	været	essentielt	for	udviklingen	af	vores	projekt,	at	vi	løbende	har	kigget	frem	
og	tilbage.	Både	i	forhold	til	hvilken	retning	projektet	skulle	udforme	sig	og	i	forhold	til	
udviklingen	af	vores	koncept.		
	
Selvom	det	har	været	essentielt	at	kigge	frem	og	tilbage	løbende	i	vores	proces,	så	
erfarede	vi	tidligt,	at	det	også	var	nødvendigt	for	os	at	have	en	mere	lineær	struktur,	at	
forholde	sig	til.	Dette	var	specielt	nyttigt	for	os	i	forhold	til	at	skabe	en	god	struktur	i	
rapporten,	som	ikke	ville	kunne	struktureres	ud	fra	SDSM	modellen	(Pries-Heje,	
Baskerville	2009).	
	
I	vores	indledende	fase	var	fokus,	i	projektet,	på	corona	og	koncertoplevelser.	Men	
undervejs	i	den	undersøgende	fase,	evaluerede	vi	på	den	retning,	vores	projekt	skulle	
have.	På	baggrund	af	de	valgte	teorier,	om	performance	design	og	oplevelsesøkonomi,	
valgte	vi	at	målrette	projektet	i	mod	koncertoplevelser	med	mindre	fokus	på	
pandemien.	Vi	erfarede,	at	det	var	mere	spændende	og	relevant	med	publikum	som	
målgruppe.		Det	var	også	mere	relevant	i	forhold	til	vores	valgte	teorier	at	have	fokus	på	
deltagerne	i	vores	konceptudvikling.	
	
Selvom	at	vi	valgte	at	ændre	retning	og	fokus,	så	har	vi	igennem	projektet	hele	tiden	
været	inspireret	af	vores	første	iteration	om	bådfestivalen	fra	vores	indledende	fase.		
I	vores	udviklende	fase,	begyndte	vi	på	anden	iteration,	ved	at	benytte	første	iteration	
og	indsætte	konceptet	i	kanal-	og	havneområdet.	I	udviklingen	af	tredje	iteration	
evaluerede	og	analyserede	vi	anden	iteration.	I	udviklingen	af	anden	iteration,	arbejde	
vi	mest	med	de	forskellige	teorier,	isoleret	fra	hinanden.	I	udviklingen	af	tredje	
iteration,	blev	vi	bedre	til	at	sammenkoble	de	forskellige	teorier	og	se	dem	i	sammenspil	
med	hinanden.	Ved	at	arbejde	med	flere	forskellige	iterationer	og	løbende	evalueringer,	
er	vi	gået	fra	første	iteration,	som	var	meget	generel	og	grov,	til	anden	iteration,	som	gav	
os	indblik	i,	hvor	og	hvordan	vores	teorier	kunne	sammenkobles	med	vores	koncept,	til	
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tredje	iteration,	hvor	vi	udover	at	sammenkoble	teori	og	koncept	også	prøvede	at	
arbejde	med	teorierne	i	sammenspil	med	hinanden.	
	
	

5.2. 	Validitet	af	koncept	
	
Det	helt	store	spørgsmål	er,	om	det	ville	være	muligt	at	have	så	mange	både	i	vandet	på	
samme	tid.	Det	er	simpelthen	et	spørgsmål	om	logistik,	og	da	det	ikke	er	noget,	som	er	
prøvet	før,	er	der	naturligvis	en	stor	ubekendt	i,	om	det	ville	kunne	lade	sig	gøre.	Derfor	
er	det	en	naturlig	diskurs	at	diskutere	validiteten	i	hele	konceptet.	Dog	kan	man	på	den	
anden	side	påstå,	at	dette	kun	er	et	koncept,	og	derfor	ikke	noget	endeligt	bud.		
Som	nævnt	tidligere,	har	vi	været	meget	visionære	i	vores	konceptudvikling,	bl.a.	ved	at	
skifte	fokus	væk	fra	coronarestriktionerne.	Udover	at	se	bort	fra	coronarestriktionerne	
er	der	også	mange	logistiske	udfordringer,	som	vi	ikke	har	taget	højde	for,	i	
udarbejdelsen	af	konceptet.	Vi	vil	i	vores	perspektivering	komme	nærmere	ind	på	dette.		
Vi	har	undervejs	i	processen	kigget	på	Distortion,	for	at	finde	inspiration,	hvilket	vores	
koncept	også	bærer	præg	af.	Begge	koncepter	er	festivaler,	der	benytter	sig	af	byen	som	
scene	og	samlingspunkt	for	eventet.	Derudover	er	der	også	rig	mulighed	for,	at	alle	kan	
deltage	til	Distortion,	hvilket	vi	også	har	forsøgt	at	give	mulighed	for	i	CPHarbour.	Vores	
fokus	har	primært	været	at	skabe	en	oplevelse,	der	er	egnet	til	unge,	og	dette	er	også	
den	primære	fokusgruppe	til	Distortion.	Vi	tror	dog,	at	CPHarbour	vil	åbne	op	for	et	
bredere	segment	af	deltagere.	Der	hvor	CPHarbour	adskiller	sig	fra	Distortion,	er	blandt	
andet	i	forhold	til	valg	af	musik.	Til	Distortion	fylder	genrer	som	elektronisk	og	hiphop	
det	meste	af	programmet,	og	generelt	er	musikken	meget	fokuseret	på	et	ungt	og	mere	
urbant	miljø.	Til	CPHarbour	er	fokus	på	danske	artister,	og	programmet	er	præget	af	en	
mere	bred	vifte	af	genrer.	
	
Et	spørgsmål,	man	som	arrangør,	også	kan	stille	sig,	er,	hvor	tæt	på	Distortion	skal	det	
afholdes.	Kan	København	blive	mættet	af	oplevelser,	og	bliver	det	for	meget	med	to	
festivaler,	der	indtager	byens	rum	på	denne	måde	i	sommer	månederne.	Kritikken	af	
Distortion	kan	samtidigt	også	blive	relevant	for	dette	koncept,	da	det	er	plausibelt,	at	
det	er	mange	af	de	samme	kritikpunkter,	som	kan	drages	til	dette	koncept.	Derfor	skal	
der	laves	en	række	foranstaltninger,	som	skal	kigges	på	i	fremtiden.		
En	anden	ubekendt	faktor	i	vores	koncept	kan	findes	i,	hvordan	Københavns	Kommune	
ønsker	at	brande	kanal-	og	havneområdet.	Kanalerne	i	København	er	en	turistmagnet	
for	udenlandske	såvel	som	danske	turister,	som	ønsker	at	opleve	København	fra	vands.	
CPHarbour	vil	benytte	en	stor	del	af	kanal-	og	inderhavnsområdet	i	København	og	
forvandle	vandet	til	en	stor	festivalplads.	Det	er	ikke	urealistisk	at	forestille	sig,	at	
Københavns	Kommune	vægter	turismen,	og	den	dertilhørende	gunstige	økonomi,	
højere	end	en	kulturbegivenhed	med	byens	egne	borgere	som	målgruppe.	En	frygt	kan	
ligge	i,	at	Københavns	Kommune	ser,	at	CPHarbour	vil	fylde	og	støje	for	meget	i	
kanalområdet,	hvilket	vil	skabe	negativ	indflydelse	på	det	udenlandske	syn	på	
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København	og	derved	på	Københavns	internationale	image.	
	

5.3. Analyse	og	interview	
	
Et	kritikpunkt	kunne	være	den	kvalitative	undersøgelse,	vi	har	lavet.	Vi	fik	kun	lavet	tre	
kvalitative	interviews,	hvilket	vi	ikke	synes	er	repræsentativt	for	hele	vores	målgruppe.	
Det	dækker	ikke	nok,	og	der	kunne	potentielt	være	væsentlige	pointer	og	holdninger,	
som	vi	har	overset	ved	kun	at	lave	tre	interviews.	Optimalt	set,	havde	vi	lavet	fem	
interviews,	som	forhåbentligt	havde	givet	os	mulighed	for	flere	nuancer	og	perspektiver	
på	problemet.	Derudover	har	vi	erfaret,	at	det	er	vigtigt	at	stille	dybdegående	og	
opfølgende	spørgsmål.	Specielt	til	sætninger,	der	formuleres	på	sådan	en	måde,	at	de	
kan	fortolkes	på	forskelligt	vis.	Dermed	undgås	forvirring,	når	man	efterfølgende	skal	
sidde	og	analysere	pointerne.		
Alligevel	gav	de	kvalitative	interviews	nogle	fagligt	relevante	pointer,	da	vi	fandt	ud	af,	
at	det	at	sidde	ned,	modsat	vores	forventninger,	ikke	var	det	væsentligste	problem.	Det	
gav	nogle	af	informanterne	en	anden	og	mere	fokuseret	oplevelse	på	selve	musikken.	
Derimod	fandt	vi	ud	af,	at	det,	at	man	ikke	havde	indflydelse	på	sin	egen	
koncertoplevelse,	og	det,	at	det	ikke	var	muligt	at	rykke	sig	fra	sin	plads,	var	kernen	i	
problemet.	På	den	måde,	kan	man	sige,	at	de	kvalitative	interviews	gav	os	interessante	
pointer,	men	vi	kan	potentielt	også	have	overset	væsentlige	pointer	i	processen.	Dette	
passer	også	sammen	med	den	form	for	deltagerobservation,	som	vi	gjorde	brug	af,	
‘Observatør	som	deltager’	og	‘Den	totale	observatør’,	som	ofte	er	en	mere	overfladisk	
feltanalyse,	hvor	der	er	større	mulighed	for	at	der	opstår	bias	og	misforståelser	for	både	
observatør	og	informant.	Det	kunne	have	været	interessant	at	spørge	deltagerne	ind	til	
nogle	emner,	som	ikke	nødvendigvis	berører	coronarestriktionerne,	men	i	stedet	
spurgte	ind	til,	hvorvidt	de	havde	et	ønske	om	et	alternativ	til	det	nuværende	
koncertformat	generelt.	Eftersom	vi	ændrede	vores	primære	fokus	fra	restriktionerne	
til	et	mere	nytænkende	generelt	koncertformat,	mistede	vores	spørgsmål	omhandlende	
restriktionerne	lidt	af	deres	relevans	i	forhold	til	udfaldet	af	vores	endelige	koncept.		
	
	

5.4. Validitet	af	teori	og	metode	
	
Når	vi	har	argumenteret	for	vores	valg	af	scener,	har	det	blandt	andet	været	på	
baggrund	af	begreberne	om	affekt	og	assemblage	(Samson	2011).	Vi	har	fokuseret	
meget	på	den	enkelte	lokations	æstetiske	og	kunstneriske	udtryk,	og	desværre	ikke	nok	
på,	hvordan	genren	passer	ind	på	den	bestemte	lokation.	Dette	skyldes,	at	vi	har	
anvendt	teorier,	som	fokuserer	mere	på	dette,	da	vi	vurderede,	at	det	var	vigtigere	for,	
hvad	vi	gerne	ville	undersøge.	Dog	kunne	det	være	meget	interessant	at	fordybe	sig	
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mere	i	de	forskellige	genrers	æstetiske	karakter,	og	gennem	teori	for	det	felt	
argumentere	for,	hvordan	vores	genrer	passer	på	deres	respektive	scener.		
Når	vi	kigger	tilbage	på	vores	udvikling	af	scener,	kunne	vi	måske	have	arbejdet	med	og	
undersøgt	mulighederne	for	at	arbejde	mere	kreativt	med	scenedesign.	Vi	har	i	vores	
iterationer	haft	mest	fokus	på,	hvordan	vi	kunne	udnytte	det	rum,	der	allerede	
eksisterede	på	de	forskellige	lokationer.	Havde	vi	haft	mere	tid,	kunne	det	være	
spændende	at	kigge	på	ting	som,	hvordan	scenen	ville	se	ud,	størrelsen	og	hvilke	
æstetiske	elementer	vi	ville	inddrage,	for	at	skabe	et	kunstnerisk	udtryk,	som	passer	til	
genren,	osv.		
	
Da	vi	startede	projektet,	fravalgte	vi	dimensionen	teknologiske	systemer	og	artefakter.	
Havde	vi	anvendt	dimensionen,	havde	det	givet	os	mulighed	for,	at	kigge	mere	ind	i	de	
indre	mekanismer	i	de	teknologiske	systemer	vedrørende	koncertafholdelse.	I	
forbindelse	med	sceneudviklingen	kunne	det	være	fagligt	relevant	at	kigge	på	teori	
vedrørende	lydteknik.	Vi	beskriver	i	teorifeltet	omkring	Byrne,	at	rummet	og	dets	
arkitektoniske	struktur	spiller	en	stor	rolle	i,	hvordan	lyder	bliver	modtaget	(Byrne	
2012).	Når	vi	arbejder	med	scener	i	det	åbne	rum,	kan	det	være	svært	at	indkapsle	
lyden,	så	den	bliver	specificeret	til	den	tiltænkte	genre.	Det	ville	være	et	mere	teknisk	
teoriområde,	hvilket	lægger	op	til	muligheden	for	at	arbejde	med	teorien	fra	et	TSA-
perspektiv	og	derved	muligheden	for	at	inkludere	denne	dimension	fra	
semesterbindingen.			
	
Et	kritikpunkt	af	vores	designbaserede	del	af	opgaven	er,	at	vi	desværre	ikke	fik	
udarbejdet	et	“testbart”	produkt,	som	vi	kunne	fremlægge	for	personer	i	vores	
målgruppe.	Vi	fik	opbygget,	hvad	vi	opfatter	som	et	stærkt	koncept,	men	vi	fik	ikke	
mulighed	for	at	få	det	bekræftet	og	få	feedback	og	eventuelle	kommentarer	fra	mulige	
brugere	på,	om	det	ville	være	noget,	som	de	kulturaktive	unge	kunne	have	interesse	i,	at	
deltage	i.	Vi	havde	idéen	om	at	producere	en	audiowalk,	som	vi	ville	fremlægge	for	
personer	i	målgruppen	som	et	værktøj	til	at	visualisere	konceptet.	Dette	havde	
sandsynligvis	også	kunnet	bidrage	til	yderligere	iterationer,	da	det	ofte	hjælper	at	få	en	
holdning	på,	som	ikke	kun	er	vores	egen.	
	
	

6. Konklusion	
	
I	rapportens	indledning,	som	omhandlede	covid-19’s	påvirkning	på	kultur-	og	
underholdningsbranchen,	blev	vi	inspireret	til	at	kigge	nærmere	på	påvirkningen	på	de	
kulturaktive	unge,	som	vores	primære	målgruppe.	Vi	valgte	dog,	på	et	senere	tidspunkt,	
at	flytte	fokus	fra	restriktionerne	og	i	stedet	fokusere	mere	på	den	generelle	
koncertoplevelse.	Det	førte	til	følgende	problemformulering:	“Hvordan	kan	der	skabes	
en	innovativ	designløsning	tilegnet	målgruppen,	kulturaktive	unge,	som	kan	
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imødekomme	de	unges	behov	for	en	koncertoplevelse,	samt	inspirere	fremtidige	
performative	events	i	byen?”	
Vi	kan	konkludere,	at	det	er	vigtigt	for	publikum	at	have	indflydelse	på	
koncertoplevelsen,	og	procession	er	et	begreb,	som	kan	anvendes	til	at	opfylde	dette	
behov,	som	i	vores	koncept	vil	give	deltagerne	muligheden	for	deres	egen	unikke	
procession.	Vores	målgruppe	oplever	en	manglende	koncentration	til	siddekoncerter,	
som	kan	være	et	resutat	af	den	manglende	bevægelse.	Dertil	har	vi	skabt	en	mulighed,	
der	kan	sikre	denne	bevægelse	og	potentielt	få	gendannet	denne	koncentration.	
Ydermere	står	det	klart,	at	mange	af	koncertstederne	ikke	er	indrettet	til	
siddekoncerter.	Ved	at	udnytte	byens	rum	og	lave	overvejelser	omkring	
sammenhængen	mellem	rummet	og	musikken,	samt	skabelsen	af	affekt	og	assemblager,	
kan	man	ændre	og	skabe	et	nyt	og	bedre	koncertrum	(Samson	2011).	Med	skabelsen	af	
en	festival,	kommer	der	også	en	lang	række	utilsigtede	effekter.	Vi	kan	konkludere,	at	
det	er	vigtigt	at	have	gjort	sig	overvejelser	om	mulige	negative	konsekvenser.	En	af	de	
negative	konsekvenser	kan	være,	at	man	ikke	varetager	byens	beboeres	interesser	og	
derved	skader	mangfoldigheden.	Derfor	er	det	essentielt	at	skabe	en	oplevelse,	der	giver	
deltagerne	en	fællesskabsfølelse	og	er	inkluderende,	ikke	kun	for	de	unge,	men	også	
resten	af	byens	beboere.		
	

7. Perspektivering	
	

Dette	koncept	er	ikke	muligt	uden	samarbejdspartnere	og	aktører,	der	ligesom	os,	gerne	
vil	føre	denne	idé	ud	i	livet.	Derfor	har	vi	i	dette	afsnit	givet	et	bud	på,	hvilke	aktører	og	
sponsorer	som	kunne	finde	dette	koncept	interessant.		
Vi	mener,	at	dette	koncept	kan	have	relevans	for	en	lang	række	aktører.	Først	og	
fremmest,	så	er	GoBoat-organisationen	en	helt	oplagt	mulighed.	De	har	en	masse	
erfaring	med	at	huse	sejlende	gæster	i	Københavns	kanaler,	samt	mulighed	for	at	
distribuere	både	til	eventet.	Dog	besidder	GoBoat	kun	40	både,	hvilket	giver	en	
kapacitet	på	320	personer	på	vandet	samtidigt	(GoBoat	2020).	Derfor	er	der	også	
relevant	at	kigge	mod	andre	samarbejdspartnere,	som	FriendShips	og	Hey	Captain,	som	
ligesom	GoBoat	også	har	mulighed	for	at	stille	både	til	rådighed	til	eventet.	Disse	tre	
aktører	er	helt	klart	essentielle	for	at	kunne	afholde	eventet.		
En	anden	aktør,	som	kunne	finde	dette	interessant	er	Distortion.	De	har	erfaring	med	
events	og	koncertafholdese	i	byrummet,	samt	et	samarbejde	med	Københavns	
Kommune	om	alt	dette.	Og	med	henblik	på	en	reel	afholdelse	af	konceptet,	er	disse	
overvejelser	essentielle.	Derudover	kunne	det	tænkes,	at	et	samarbejde	med	Red	Bull	og	
Tuborg,	som	ofte	støtter	og	sponsorerer	musikfestivaler	og	events,	ville	være	
interessant.		
	
Et	aspekt,	vi	ville	undersøge,	hvis	vores	tidsbegrænsning	tillod	det,	ville	være	
trafikreglerne	i	Københavns	kanaler.	Det	ville	være	interessant	for	os	at	undersøge,	
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hvorvidt	Københavns	Kommune,	vil	tillade	et	kulturarrangement,	som	udgør	en	stor	del	
af	kanal-	og	havneområdet,	da	disse	steder	besidder	industriel	trafik.	Vi	læner	os	igen	
op	ad	Distortion,	som	har	fået	særtilladelse	til	at	lukke	for	gaderne	i	København,	så	
deres	event	kan	finde	sted,	og	vi	håber,	at	Københavns	Kommune	kan	tilgodese	nye,	
innovative	kulturelle	tiltag,	og	se	det	som	en	måde	at	“kulturalisere”	kanalerne	og	
havneområderne,	og	dermed	gøre	den	funktionelle	by	til	den	performative	by.		
Som	nævnt	i	diskussionen	er	der	risiko	for,	at	Københavns	Kommune	vurderer,	at	vores	
koncept	vil	have	negativ	indflydelse	på	international	turisme	i	kanalområdet.	For	at	
forhindre,	at	Københavns	Kommune	vil	anskue	dette	koncept	som	værende	
ekskluderende	for	turister,	vil	arrangører		kunne	række	ud	til	havnerundfartsfirmaer	
som	netto-bådene	og	Canal	Tours,	som	kan	tilbyde	rundfarter	under	festivalen,	hvilket	
skal	gøre	festivalen	tilgængelig	og	åben	for	turismen.	Dette	vil,	uden	at	ændre	for	meget	
på	vores	koncept	og	fokus	på	den	lokale	fællesskabsfølelse,	kunne	inddrage	
internationale	deltagere	i	CPHarbour.		
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