
MetalDanmark går i brechen for den danske metalscene
MetalDanmark er ny dansk genreorganisation, der er klar til at hjælpe det danske metal- og 
hårdrockmiljø - og vil kæmpe for en styrket dansk metalscene. En organisation, der vil varetage 
genrens interesser, så de danske aktører får de bedst mulige forudsætninger for at spille og 
udøve deres musik. 

MetalDanmark er ganske enkelt klar til at gå i brechen for alle metalmusikere i det danske land, 
og mission og vision er fastlagt:

 at fremme dansk metal nationalt og internationalt
 at øge synligheden og mulighederne for alle aktører i det danske metalmiljø
 at skabe bro mellem publikum, medier, aktører og andre musikorganisationer
 at støtte de danske metalaktører med tværfaglighed, netværk, national og international 

samarbejde
 
Hovedstifter af MetalDanmark og daglig leder er Anni Klitmøller, der har mange års erfaring i 
branchen.
 
- Metalmusikken i Danmark behøver en organisation til at samle miljøet, tale deres sag og få 
bugt med fordomme, fravalg og misforståelser. Både etablerede musikere og vækstlaget har 
deres kampe med musikbranchen, og MetalDanmark vil gøre, hvad vi kan for at simplificere og 
bryde støtte-, medie- og vidensproblematikken, siger hun om dannelsen af 
interesseorganisationen.

MetalDanmark udspringer, efter en række succesfulde debatter, af Musikparlamentet og er en 
nonprofitorganisation, der er 100% frivilligt drevet af ildsjæle fra det danske metalmiljø.

Ambitioner er store, og MetalDanmarks eneste formål er at koncentrere sig om hardrock- og 
metalgenren i Danmark. 



- Metalmusikere er nogle af branchens mest tjekkede og professionelle, når det kommer til at få 
det meste ud af genrens særlige forretningsmæssige vilkår. Til gengæld er de ikke gode til at 
organisere sig på det politiske niveau. Derfor synes jeg, det er et godt initiativ, at der skabes et 
forum, hvor genrens aktører kan mødes og diskutere sine udfordringer og sit potentiale – og i 
øvrigt dele viden og erfaringer med hinanden, siger daglig leder af Musikparlamentet Torben 
Eik.
 
MetalDanmark er allerede i gang med at sætte det første arrangement i søen. I samarbejde med 
Pumpehuset bliver der 24. november afholdt en workshop for det danske metalvækstlag. Der 
bliver udvalgt bands fra hele landet, som får en dag med oplæg om alt fra rettigheder til, 
hvordan man kommer igennem nøglehullerne til spillestederne. Med andre ord en 
værktøjskasse for dem, der ikke har prøvet det hele endnu – men som er godt på vej.

Det er blot et af mange - MetalDanmark sigter på at lave mange andre arrangementer i 
fremtiden, der kan støtte og udvikle alle lag af den danske metalscene.

Yderligere kontakt:
Anni Klitmøller
anni@metaldanmark.dk
www.facebook.com/metaldanmark


