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Valg af formand

Bent Sørensen

I de sidste fire år har jeg været formand for vores forening, og jeg har valgt at gen-
opstille – søge jobbet for endnu en periode af to år. Det har været en  turbulent tid 
at være formand for DKF i. Der er sket mange forandringer i foreningen og rundt 
omkring den. De fleste af forandringerne har vi ikke selv været herre over; men vi 
må hele tiden kæmpe for, at forandringerne ikke står i vejen for forbedringer. Der vil 
stadig ske forandringer, og det vil stadig være en turbulent tid med stadige kampe, der 
skal kæmpes og forhåbentlig vindes – for DKF, medlemmerne og musikken. De sidste 
år, har vi arbejdet meget for at synliggøre og hørliggøre vores musik. Det er bl.a. sket 
gennem dialoger med politikere, mediefolk og musiklivets aktører. Det arbejde vil jeg 

fortsætte og genopstiller derfor som formand for Dansk Komponistforening.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Morten Riis

Født 1980, cand.it i audio design, BA i elektronisk musik komposition, ph.d i elektro-
nisk musik. I skrivende stund er han ansat som postdoc i forskningsprojektet PIT ved 
Aarhus universitet, han var leder af den elektroniske kompositions linie på Det Jyske 
Musikkonservatorium 2013-2014. Udover hans akademiske arbejde er han en aktiv 
lydkunstner og komponist der har modtaget adskillige legater og bestillinger, udgivet 
flere albums, og har spillet utallige koncerter og udstillet lydinstallationer i Danmark, 
Europa og Kina. Min motivation for at sidde i DKF’s bestyrelse skal findes i trangen 
til at komme ned under motorhjelmen og undersøge og udfordre de kulturpolitiske 
processer der er med til at danne ramme for det danske musikliv. Her er temaer som 

diversitet og mangfoldighed helt afgørende for mig, samt et opgør i mod ’som vi plejer’ mentaliteten. 

Regin Petersen 

Jeg har efterhånden været del af DKFs bestyrelse i en længere årrække men stil-
ler mig gerne til rådighed til en omgang mere hvis generalforsamlingen skulle ønske 
det. På vegne af DKF optræder jeg i øvrigt som delegeret for ECSA - den europæiske 
komponistalliance. Udover DKF sidder jeg bl.a. også i Århus Sinfoniettas bestyrelse. 
Jeg er uddannet komponist fra DKDM i 2009 og har derudover læst i både England 
og Norge. Til dagligt er jeg, sammen med Christian Winther Christensen, festivalleder 
i KLANG-festival… et job jeg efterhånden bruger de fleste vågne timer på. Igennem 
KLANG kommer jeg hvert år i kontakt med talrige komponister foruden det øvrige 
danske og internationale musikliv. Med sådan et job kan det være svært også at få 

tid til kompositionerne men jeg prøver, så godt jeg kan, at holde mig igang som komponist og skríve et par 
værker om året. Jeg har skrevet meget forskelligt musik i de senere år: fra det helt konceptuelle til filmmusik 
og mere populære instrumentationer.



Bo Gunge

Efter en del år på suppleantpost blev det i efteråret aktuelt for mig at træde ind på en 
egentlig plads i bestyrelsen. Da den plads fortsat er ledig, har jeg besluttet mig for, at 
jeg gerne vil forsøge at blive valgt til den.
Jeg har arbejdet som freelance komponist siden 1997. Mit arbejde har ført mig rundt 
i mange afkroge af det professionelle virke, både små og store scener, institutioner og 
unge talenter, lokalt og vidt og bredt. Det er det liv, jeg sætter højt, og som jeg gerne 
vil arbejde for, kan være en livsmulighed for så mange af os som muligt; også i en tid 
med mange forandringer.

Sandra Boss 

Mit navn er Sandra Boss. Jeg er komponist uddannet fra DIEM på Det Jyske Musikkon-
servatorium. Jeg arbejder i et felt mellem komposition, performance og installation.  
Jeg er pt. ved at lægge en afsluttende hånd på en praksisbaseret Ph.d., som jeg har 
lavet under Aarhus Universitet, hvor jeg har afsøgt det forstyrrede øre gennem bru-
gen af diverse objekter til at manipulere med øret’s fysiologi. Derudover er jeg aktiv i 
et tværkunstnerisk kollektiv kaldet Vontrapp, hvor vi de senere år har udviklet steds-
specifikke installationer og performances. Jeg har tidligere siddet i en af foreningens 
udvalg, og jeg ønsker igen at være en aktiv del af foreningens arbejde og dermed 

være med til at præge foreningens fremtidige kurs. Jeg ser en mulighed for at bidrage til fællesskabet og 
samtidig være en stemme for den ny musik der ønsker at udspille sig på tværs af kunstneriske felter og på 
nye arenaer. www.sandraboss.dk 

Simon Løffler 

Jeg er født i 1981 og uddannet på konservatorierne i København, Århus og Berlin, 
foruden et ét-årigt kunstnerisk research forløb i Bruxelles på skolen A.Pass. For en del 
år siden var jeg medstifter af komponistkollektivet Dygong, som forsøgte at konstruere 
nye og anderledes former for koncertforløb. På nuværende tidspunkt lever jeg af at 
være komponist, og er timelærer i komposition på konservatoriet i København.På det 
organisatoriske plan har jeg siddet i Kodas blankbåndsmidler, samt i DKFs optageudvalg 
de sidste 8 år. Jeg har lyst til at få en større indsigt i dansk musikliv på et politisk plan, 
for at kunne arbejde for den musik jeg står for: Den idealistiske, udforskende, kompro-

misløse musik. Derfor stiller jeg op til bestyrelsen i DKF.

Valg af medlem til fordelingsrådet

Ane Østergaard

Efter 10 år som medlem i DKF, synes jeg det kunne være rigtig spændende selv at være 
en del af fordelingsrådet.  Det at få indblik i hvad der rør sig i DKF 2018, hvad folk har 
gang i af projekter,synes jeg er helt vildt spændende. Jeg vil gøre mit allerbedste for at 
give fair vurderinger, gå i dybten med ansøgninerne, og nærlytte til kompositionerne 
med et åbent sind, og store ører.

http://www.sandraboss.dk


Valg af medlem til optageudvalget

Toke Brorson

Jeg arbejder hovedsageligt med kammermusik og musik til film, apps og teater. Det 
inspirerer mig at lave musik, der underordner sig en bestemt kontekst. Jeg stiller op til 
optageudvalget, da jeg gerne vil diskutere, hvilken forening vi er, og arbejde med, i hvil-
ken retning vi skal udvikle os.


