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Valg af bestyrelsesmedlemmer

Sandra Boss (f. 1984)

Det seneste år, hvor jeg har siddet har i bestyrelsen, har givet mig en indsigt i, 
hvad der rør sig - ikke kun i vores forening men også på et større musikpolitisk plan 
i Danmark. Jeg ønsker at genopstille til komponistforeningens bestyrelse, da jeg 
gerne vil spille en aktiv rolle for udviklingen af det danske musikmiljø og være med 
til at påvirke og udvikle vilkårene for skabelsen af ny musik i Danmark. Min egen 
musikalske baggrund er sammensat af uddannelse indenfor både klassisk og elek-
tronisk musik, men egentlig skeler jeg ikke mellem disse to kategorier. For mig er 
det ikke vigtigt, hvad vi bruger til at producere musikken med, men mere hvordan 
den lyder og opleves. Jeg har for nyligt afsluttet en kunstnerisk baseret Ph.d., hvor 

jeg gennem udviklingen af værker har undersøgt, hvordan påvirkningen af vores fysiske hørelse kan indgå 
i kompositoriske processer. Jeg ser frem til, at jeg den kommende tid kan kaste mig over helt nye opgaver, 
både i min personlige praksis og i foreningens aktiviteter.  

Li-Ying Wu (f. 1978)
 
Jeg er fra Taipei, Taiwan, men har boet i København siden 2003 hvor jeg studerede 
komposition ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og debuterede fra 
Solistklassen i november 2010. Herudover har jeg også en Master i elektronisk 
komposition fra DIEM.  Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2010. Gennem 
bestyrelsesarbejdet har jeg siddet i Statens Kunstfonds Repræsentantskab 2012 -18 
og i Kodas Kollektive båndmidler 2016. Fra januar 2018 er jeg medlem af Statens 
Kunstfond projektstøtteudvalg for musik. Min ambition er at sørge for, at kunststøt-
ten kommer musikken mest muligt til gode. Jeg håber på DKFs medlemmers støtte 
til at kunne fortsætte dette arbejde

SØS Gunver Ryberg (f. 1979) 

Jeg arbejder i feltet mellem lydkunst og elektronisk musik i danmark og i udlandet. 
Jeg har været i bestyrelsen siden 2012, og det er vigtigt for mig, at foreningen favner 
de forskellige måder, som komponister og lydkunstnere arbejder på idag og er med 
til at videreudvikle musikmiljøet. Desuden at der skabes interaktion og
erfaringsudveksling på tværs af generationer og arbejdsmetoder mellem forenin-
gens medlemmer. Da jeg arbejder på tværs af miljøer med koncerter, installationer,
computerspil, film, dans og teater, møder jeg mange forskellige udfordringer, vi har i 
disse arbejdssammenhænge. Jeg arbejder på at forbedre vores virke mht. synlighed, 

diversitet, bedre arbejdsvilkår, forståelse, fællesskaber og vigtigheden af vores musik. Før mit bestyrelses-
arbejde i DKF var jeg bla. en del af DKF’s sommerfestudvalg og Frankensteins LAB. Jeg har samtidig med mit 
bestyrelsesarbejde været 4 år i Københavns Musikudvalg og har her fået indsigt i diverse problematikker på 
koncertområdet.



Valg af suppleant til bestyrelsen

Nicolai Worsaae (f. 1980)

Jeg er uddannet komponist fra DKDM med debutkoncert i 2010 og skriver primært 
partiturmusik, der ofte involverer elektronisk lyd og video. Er medstifter af kompo-
nistkollektivet ”Dygong”. Jeg kunne godt tænke mig at engagere mig mere i vores 
forening, som jeg har været medlem af siden 2005. I de sidste 3 år har jeg været DKF’s 
repræsentant i Koda’s Musikfaglige udvalg og har arbejdet sammen med repræsen-
tanter fra de andre komponistforeninger og musikforlæggerne. Udvalgsarbejdet har 
givet mig erfaring i at samarbejde med komponister og fagfolk på tværs af musikgen-
rer. DKF nyder heldigvis stadigvæk stor respekt for at turde og kunne mere end det 

sædvanlige. Men hvor længe er dette en åbenlys kvalitet som berettiger til særlig støtte? Vi kan konstatere, 
at kampen for synlighed i de bredere medier er hård, og kendskabet til vores musik ikke er særlig stor. Dog 
har der aldrig har været så mange muligheder for at komme ud med sin musik som netop nu. Medier som 
YouTube muliggør, at du kan være konceptudvikler, performer og producent på din egen tv-kanal. Med andre 
ord, ikke noget som er  særlig fremmed for det, mange af os medlemmer allerede gør. Hvad er det vi gør, 
som kan vises frem, der er inspirerende, nytænkende og appellerende for alle mennesker, børn og nysger-
rige sjæle? Jeg mener, at potentialet er der, men at udfordringen ligger i at være i stand til at visualisere hver 
musikalsk idé eller proces (især det sidste), så man kan forstå, hvordan og hvorfor denne ”anderledes” musik 
opstår. Fokus på moderne medier og arbejdet med børn og unge er to nøgler til at kunne bevare og udvikle 
vores fantastiske forening. Arbejdet er allerede i gang i DKF, og jeg føler, at jeg har en masse at kunne bidrage 
med. 

Thomas Sandberg (f. 1967)

Jeg er komponerende og improviserende slagtøjsskuespiller med stor nysgerrig 
udforskertrang indenfor det performative, teknologiske og analoge domæne. Uddan-
net på DKDM med debutkoncert i 1996. Derudover Diplom i Kunst- og Kulturledelse i 
2016. Har i de sidste 30 år arbejdet med koncerter, forestillinger og læringsforløb for 
børn og voksne i en bred og varieret formidlingsmæssig kontekst. Jeg har komponeret 
musik til teater, dans og andre musikdramatiske sammenhænge samt ikke mindst til 
egne projekter og forestillinger og herunder programmeret forskellige softwaremo-
duler og miljøer. I starten af min karriere var jeg medstifter af og medlem af Athelas 

Sinfonietta Copenhagen og Ensemble Figura samt freelancer som slagtøjssolist og kammermusiker i utallige 
sammenhænge. I de sidste 15 år har mit hovedfokus været solokoncertperformances for børn i alle aldre 
over hele verden. Jeg har tidligere været medlem af Statens Kunstråds Musikudvalg og er meget optaget af 
kulturpolitiske spørgsmål, hvilket også er begrundelsen for, at jeg stiller op til bestyrelsen. Det er min klare 
opfattelse, at der er store samfundsmæssige udfordringer i forhold til kunstens rolle og placering generelt 
samt ikke mindst i undervisningssystemet efter skolereformen, hvor de målstyrede læreplaner og forskellige 
test dominerer. Og her mener jeg at de værdier, som DKF repræsenterer, kan få en afgørende rolle.



Valg af medlemmer til fordelingsrådet

Jexper Holmen (f. 1971)

Jeg debuterede fra musikkonservatoriet i København i 2001 og har siden da arbejdet 
som komponist. Jeg stiller op til Fordelingsrådet, fordi jeg elsker at tage stilling til mine 
kollegers musik. Jeg var i en årrække anmelder for Seismograf. Jeg har to gange siddet 
i juryen for UNM (en gang i den danske og en gang i den svenske) og en gang i den 
danske ISCM-jury. Desuden har jeg siddet i komponistforeningens optageudvalg. 

Jakob Thorkild (f. 1976)

Jeg har haft en sammensat karriere de sidste 20 år som komponist, projektleder, for-
fatter, underviser og musiker. I de sidste år har jeg drevet mit ejet udgivelsesselskab, 
Kontentum, og har for nyligt afsluttet min albumtrilogi ‘Grenzgänger’, med albummet 
‘Devotional’ som jazzmagasinet Jazznyt kaldte ‘et højdepunkt i nyere dansk avant-
garde’. Jeg har i en årrække været tilknyttet som ekstern lektor ved Institut for Kunst 
og Kulturvidenskaber, Københavns Universitet afd. for Musikvidenskab, hvor jeg har 
undervist i musikhistorie, analyse, arrangement etc. I øjeblikket underviser jeg på Det 
Jyske Musikkonservatorium  - Aalborg ved uddannelsen for Elektronisk Lyd og Musik. 

Ved siden af min kunstneriske profil og profil som underviser er jeg udpræget iværksætter og projektleder 
og har stået i spidsen for en række mindre festivaler, koncertrækker, foredrag og læringsforløb. Jeg stiller op 
til fordelingsudvalget, fordi jeg vil være taknemmelig for at få lov til vil bidrage til Dansk Komponistforenings 
aktiviteter og forsøge at spille en rolle i foreningen. Konkret er min motivation for at stille op til fordelingsud-
valget min interesse i  - ja, faktisk alt musik, og eftersom DKF’s medlemmer tilsammen repræsenterer et så 
diverse klangligt felt, håber jeg, at jeg netop kan understøtte denne diversitet.

Lars Lundehave (f. 1978)

Med mit kandidatur vil jeg gerne bidrage til at styrke fordelingsrådets kompeten-
cer, særligt indenfor området, der vedrører lydkunst. Jeg er uddannet fra Det Jyske 
Kunstakademi i 2006 og har modtaget flere præmieringer, nationale (bl.a. Statens 
Kunstfond) som internationale (bl.a. Prix Ars Electronica), for mit arbejde med lyd som 
kunst. Værkerne har været udstillet på gallerier og festivaler verden over de sidste 
15 år. Koncert og udstillingsaktiviteterne strækker sig over 3 kontinenter, fra Japan og 
Indien over Tyrkiet til Brasilien og en 16-17 lande derimellem. Diskografien tæller 30+ 
udgivelser på alle tænkelige formater, fra major labels i USA til art editions i Italien. 

Udover min kunsteriske praksis har jeg virket som kulturaktør, hvor jeg efterhånden har været i kontakt med 
de fleste og mest forskelligartede miljøer i Danmark og internationalt. Jeg har over 20 års praktisk erfaring 
som arrangør, booker og bestyrelsesmedlem på spillesteder, festivaler og foreninger i Aalborg, Aarhus og 
København. Senest har jeg sidder i BKFo og uddelt midler, udpeget af Akademiraadet. Jeg er et engagereret 
menneske, der både tænker på tværs, arbejder bredt og fokuserer smalt. Jeg er som regel diplomatisk men 
kan også være kontant. Jeg sætter pris på klar snak uden omsvøb ,og jeg bestræber mig på at være åben og 
altid lyttende.


