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Baggrund 

På vej mod 
sangerens identitet 

- Om professionelle musicalsangeres
udvikling af sangeridentitet 

NADJA MIKKELSEN 

Uddannet folkeskolelærer og 

cand.pæd. i Didaktik (Musikpædagogik) 

D
enne artikel tager udgangspunkt i et empiri k peciale omhandlende 

profession Ile mu icalsangeres udvikling af sangeridentitet, om jeg 

f rdiggjorde l december 2012 i forbinde) e med studi t Didaktik, Mu

sikpædagogik ved Aarhus Universitet. Fokus er i denne kontekst afgrænset til 

den del af undersøgelsen, der interesserer sig for sangeridentitet set i lyset af 

uddannelse og talentudvikling. I det følgende vil jeg kort redegøre for under

søgelsen, hvorefter jeg vil præsentere nogle udvalgte resultater, som kan have 

relevans i en uddannelsesmæssig kontekst. 

Resume af undersøgelsen 
Afhandlingen omhandler udvikling af identitet. Tre professionelle musicalsan

gere er blevet interviewet i forhold til deres tanker vedrørende dem selv og de

res profession. Hvilken rolle spillede musikken i barndommen/ungdommen? 

Hvad fik oprindeligt interviewpersonerne til at vælge at blive professionelle 

sangere? Hvilke faktorer betragtes, af sangerne selv, som de vigtigste årsager til, 

at de i sin tid blev professionelle musicalsangere? Hvordan skaber de en karak-



ter på scenen? Hvordan oplever de at være i forskellige professionelle kontek

ster såsom auditions, medvirken i musicals, koncertoptrædener, mm. 

Et vigtigt kriterium i udvælgelsen af interviewpersoner var et ønske om at 

interviewe musicalsangere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Et an

det krav var, at begge køn blev repræsenteret i afhandlingen. Undersøgelsens 

design hviler på et fænomenologisk-hermeneutisk fundament. Med anvendel

sen af livshistoriske interviews lægges fokus på livsverdenen og de værdier, der 

er centrale for interviewpersonerne. Derfor var en nødvendig del af denne til

gang at afsætte rigelig tid til at lytte til interviewpersonernes historier og re

fleksioner. Sangerne repræsenterer, grundet personlige karakteristika samt for

skellig tilgang til deres profession, hver sin sangerprofil, hvilket eksemplifice

res i forskellige måder at komme til faget på. 

Henrik som eksempel på en sangerprofil: "Elitesportsmanden" 

Henrik er sidst i fyrrerne, og er uddannet fra skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 

slutningen af 1980'erne. Skolen er en ud af tre statsstøttede institutioner, der tilbyder 

en 4-årig SU-berettiget uddannelse, hvor fokus er på undervisning i drama. Fag som 

dans og sang, mfl. indgår ligeledes som en obligatorisk del af uddannelsen. Henrik 

har, i løbet af sin karriere, medvirket i både film, tv, teater, mm. Han har især optrådt 

hyppigt i diverse musicals, hvor han har sunget og spillet de største partier. 

Metaforen med elitesportsmanden er inspireret af Henriks beskrivelse af egne 

arbejdsmetoder . Henrik sammenligner det at udforske en rolle, og den lykke

følelse det kan medføre, med en skiløbers tilfredsstillelse under et slalomløb, 

som forløber efter hensigten. Jeg har ændret metaforen til "elitesportsman

den", da begrebet rummer nogle konnotationer, der indikerer en seriøsitet og 

grundighed, som også er det indtryk man som samtalepartner får af Henriks 

tilgang til sit arbejde. Det er tydeligt, at det skaber stor frustration for Henrik, 

når han ikke rigtig kan finde "nøglen" til en bestemt rolle. Omvendt kan han 

blive ovenud tilfreds, når det lykkes ham at komme ud i alle afkrogene af den 

karakter, som han arbejder med. Det er netop i disse tilfælde, at han selv bru

ger den nævnte sammenligning med skiløberen til at beskrive den "lykkefø

lelse", som følger med. 

Henriks professionalitet ses tidligt i hans fortælling, da han som led i opta

gelsesprøverne til skuespillerskolen modtager sangundervisning, og tager pri

vattimer hos en skuespiller. Her adskiller han sig fra de to andre interviewper

soner ved bevidst at søge en formel uddannelse som led i at optimere chan

cerne for at blive optaget på skuespillerskolen. Efter tiden på skuespillerskolen, 

beslutter han at modtage yderligere sangundervisning i forbindelse med for-

skellige krævende partier i musicals, som han medvirker i. I en moden alder 

uddanner han sig ydermere til psykolog, samtidig med at han fortsætter med 

sit kunstneriske virke. 

Udgangspunktet for Henriks refleksion over sig selv og sine omgivelser er i 

høj grad præget af kombinationen af hans kunstneriske og akademiske bag

grund. Under mit interview med Henrik var det iøjnefaldende, hvorledes han 

vekslede mellem at forholde sig analytisk og distanceret til sine beskrivelser for 

på andre tidspunkter at give plads til de mere spontane fortællinger. 

Det er et vigtigt led i Henriks selvforståelse, at man skal dygtiggøre sig fra 

en tidlig alder, hvis man skal blive en rigtig god musicalsanger. Dette pointerer 

han flere gange i interviewet. Første gang han giver udtryk for dette er, da han 

beretter om, hvorledes han sang i et børnekor som ganske ung. Koret blev stif

tet af en præst, der fik skabt nogle inspirerende og rare rammer, hvor det ikke 

handlede om at være god men "om at mødes og synge": 

. . . Vi sang en masse salmer der om søndagen . . . .  Så det vil sige, det her med 

at lytte til toner og at træne det fra jeg var lille, blev jeg sådan ret god til ... 

Jeg spørger, hvilke redskaber han har fået qua sin uddannelse som skuespiller. 

Spørgsmålet resulterer i dette svar: 

[eg tror helt klart, at i og med så meget af min skoling har været at være skue

spiller, så er det det, der styrer det, men samtidig er jeg jo også klar over, at 

hvis det er en musical, er det første, som jeg gerne skal erobre, det. .. altså mu

ligheden for at kunne bevæge mig derhen hvor jeg skal, i forestillingen med de 

sange, der nu e,� ikke. Men det er klart, at lige så snart at det så ligger der som 

en mulighed, at jeg nu godt kan komme til at tage de toner der, og har lært 

sangen udenad ... så bliver det helt klart 100% for mig et spørgsmål om at få 

det op at køre fra et spillemæssigt plan. 

Caroline som eksempel på en sangerprofil: "Con amore" 

Caroline er en autodidakt professionel skuespiller/musicalsanger i begyndelsen af 

fyrrerne. I 1990'erne fik hun sit store karrieremæssige gennembrud grundet sin 

medvirken i en succesfuld musical. Sidenhen er det blevet til utallige store roller i 

musicals, skuespil, TV, mm. 

Af de tre interviewpersoner er Caroline den, der udtrykker sin fascination til 

musikken og teateret oftest. Metaforen "con amore" er taget ud af en skriftlig 



korrespondance mellem Caroline og undertegnede. Jeg bad hende godkende 

nogle citater, og i denne sammenhæng brugte hun selv formuleringen "con 

amore" som beskrivende for det carpe diem-forhold , som var kendetegnende 

for den tilgang til sit arbejde, som hun besad som ung, aspirerende kunstner: 

"Jeg har altid været meget fascineret af musik. Og jeg har været meget optaget af det 

spektakulære. Jeg har været meget optaget af kostumer og ... ja, i det hele taget, jeg 

elskede at høre musik derhjemme ... og jeg har altid gerne villet synge ... " 

Caroline er autodidakt, uden en formel uddannelse inden for sang, skuespil 
eller dans. Hele sin barndom har hun dog bevæget sig i et kreativt miljø. Først 

i en folkeskole, hvor de kreative fag var vægtet højt. Sidenhen fortsatte hun 

sin skolegang på et gymnasium, hvor hun gik på musiksproglig linje. Gymna

siet havde mange kortraditioner, og der var desuden et rigt musikalsk liv på 

skolen, hvor Caroline kom til at synge med to andre piger i bigbandet. 

Tiden efter gymnasiet, hvor hun sang i flere forskellige bands, beskriver Ca

roline som tempofyldt. Hun skildrer det endvidere som en sjov tid, men ud

trykker alligevel fortrydelse i forhold til manglen på uddannelse: 

Selvfølgelig har der et eller andet sted været en må/retning, idet at jeg blev ved 

med at holde fast i, at jeg gerne ville synge. Men jeg har ikke modtaget sang

undervisning. Så det var jo ikke fordi, jeg gik målrettet og dygtiggjorde mig. Jeg 

gjorde det bare, kan man sige. Og så fik man at vide at man var dygtig til det 

og ... et eller andet sted ville jeg ønske, at der var nogen, der havde tvunget mig 

ind i en eller anden undervisningssammenhæng eller et eller andet. 

Caroline betegner sig selv som "sådan en gulerods en". Hvis hun har en be

stemt audition eller forestilling at arbejde hen imod, arbejder hun yderst mål

rettet og koncentreret. Uden kortsigtede mål, har hun dog svært ved at finde 

selvdisciplin frem til at øve sig dagligt eller flere gange om ugen med sin sang. 

Ud over nogle masterclasses samt noget sangcoaching i forbindelse med be

stemte forestillinger har hun ikke modtaget sangundervisning. Som det frem

går af følgende, har hun til gengæld en evne til at lære ved at observere sine 

kolleger: 

... Så jeg har gjort mine selvstudier. Altså, jeg har virkelig stået ude i kulissen 

og studeret mine kollegaer ... og lært sindssygt meget på den måde og det er 

det, jeg så ligesom må basere min kunnen på i dag. Det er selvfølgelig, at man 

har kunnet suge til sig og forstået hvad det gik ud på - for jeg har heller aldrig 

gået hos en skuespiller, og jeg har heller aldrig gået til træning af nogen art -

før nu.1 

Casper som eksempel på en sangerprofil: "Holdspilleren" 

Casper er sidst i 20'erne, og er uddannet Musicalperformer fra Det Danske 

Musicalakademi i Fredericia. Skolen uddanner musicalperformere til at kunne optræde 

i professionelle opsætninger af musicals, samt til at kunne beherske disciplinerne sang, 

dans og drama på et højt fagligt niveau. Casper kan, sin unge alder til trods, allerede 

skrive en del hovedroller og biroller på sit 0/. 

Metaforen som jeg har valgt til at beskrive Casper, er til dels inspireret af Ca

spers store ønske og vilje til at indgå i fællesskaber. Et fællesskab, der oprinde

ligt var centreret om fodbold, men som senere kom til at omhandle musicals. 

Dette ses bl.a. ved den måde, han tænker tilbage på og mindes, at det var ly

sten til at skabe noget med andre, der oprindeligt tiltrak ham ved at medvirke 

i amatørmusicals. 

Casper har uddannet sig på en skole, hvis formål først og fremmest er at ud

danne kunstnere til at medvirke i musicalproduktioner. Undervisningen på 

skolen fylder en del i Caspers samlede fortælling, og den har tydeligvis sat 

sit præg på den måde, som Casper arbejder på som udøvende kunstner. Som 

nævnt, beskæftiger man sig som studerende på Musicalakademiet både med 

sang, drama og dans. For Caspers vedkommende føler han sig mindst hjemme 

i dansen. Alligevel har han lært nogle grundlæggende færdigheder, men vil 

dog ikke betegne sig selv som danser - snarere som en "god mover". Da jeg 

spørger ind til dramatimerne på Musicalakademiet, fortæller Casper, hvad han 

især mener, har kvalificeret ham til hans nuværende virke som scenekunstner. 

Han er af den opfattelse, at der fra skolens side er blevet arbejdet meget med 

"drama i sang", hvilket han ser som en kernekompetence hos uddannede fra 

Musicalakademiet. Da jeg beder ham om at konkretisere dette, taler han om 

"overgangen fra tale til sang", som han er optaget af at gøre så naturlig som mu

ligt. Han giver flere eksempler på, hvorledes man, alt efter tekstens indhold, 

kan egalisere disse overgange. Dette kræver bl.a. stemmeteknisk bevidsthed og 

overskud samt en bevidsthed om karakterens intentioner. 

Caroline led i midt trediverne af stemmeproblemer, hvor hun i et helt år ikke kunne 
synge. I ovenstående refererer hun til, at hun, grundet stemmeproblemerne begyndte 
at modtage undervisning hos en logopæd, hvor hun bl.a. arbejdede med vejtræknings
øvelser, som hun stadig laver regelmæssigt. Da interviewene blev lavet, gik Caroline 
ikke til decideret sangundervisning men derimod med overvejelser om at begynde på 
dette. 



En anden udfordring som Casper er bevidst om, er den nødvendige selvdi

sciplin, som det kræver at vedligeholde sine kompetencer, efter den formelle 

uddannelse er afsluttet. Han taler i den forbindelse om forskellen på at lære 

noget specifikt gennem en rolle og på at lære nye teknikker og metoder, som
kan bruges mere generelt. Når Casper ikke får opgraderet og holdt sine drama
tiske, sangmæssige og dansemæssige kompetencer ved lige , føler han sig ikke 

fuldt ud tilfreds med sig selv. Da jeg spørger ind til, om han stadig modtager 

sangundervisning, får vi rejst et interessant emne. Casper har i en periode ikke
gået til sang. Han har hovedsageligt brugt sin sanglærer til helt specifikke ud
fordrInger åsom auditions. Regelmæssig sangundervisning påtænker han dog
at begynde til igen, da han har modtaget et legat, der økonomisk vil muliggøre 

dette. 
Caspers uddannelsesmæssige baggrund kommer til udtryk ved, at han er

meget bevidst om, hvad han mener, at musicalen kan som geme, hvad der er
hans egen rolle som udøvende, samt hvad han har lært i kraft netop af sin ud
dannelse. Det er dog også karakteristisk for ham, at han ikke vil have sin san
geridentitet reduceret til at være musicalsanger, da han også identificerer sig 
med at være Casper, der synger i et cover-band, hvilket han holder meget af.
Ligesom hans måde at reflektere over sig selv og sine omgivelser på afspejler 
en generel nysgerrighed, synes det samme at gælde for hans forhold til sig selv
som kunstner.

Pædagogiske perspektiver

På baggrund af ovenstående præsenteres hermed et par problematikker, som
forhåbentlig kan danne baggrund for videre diskussion vedrørende uddan-

nelse og talentudvikling af musicalsangere. 
De tre interviewpersoner personificerer forskellige ve je til at blive professi-

onel musicalsanger. Caroline er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at op

bygge en karriere uden en formel kunstnerisk uddannelse. Hun er også den 

eneste af de tre sangere, der får længerevarende problemer med stemmen, 

hvilket indirekte fremhæver vigtigheden af uddannelse uanset omfanget af

den enkeltes talent. Det Danske Musicalakademi slog dørene op i år 2000, 

hvor Caroline dog ikke længere tilhørte den aldersmæssige målgruppe for stu

derende. Man kunne derfor, med hende og andre i tankerne, argumentere for 

en merituddannelse for professionelle musicalsangere, så man derved undgår 

at miste værdifuld arbejdskraft på længere sigt grundet arbejdsskader af for-

skellig art. 2 Omvendt kan det dog med rimelighed hævdes, at det er den en
kelte sangers eget ansvar at dygtiggøre sig og opsøge privatundervisning og
kurser som kompensation for den manglende uddannelse.

Som musicalperformer på Det Danske Musicalakademi skal du kunne beher
ske både san�, skuespil og dans på et højt niveau.1 Det er dog mit indtryk, at
de fleste har en eller to spidskompetencer, som reelt set sikrer deres ansættelse 

i en given produktion. Dette er i hvert fald tilfældet med de tre interviewper
soner, der f.eks. alle føler sig mindst velbevandrede i dansen. Man kunne der
for argumentere for givtigheden i, at man som musicalperformer kan få lov
til at specialisere sig i endnu højere grad end tilfældet er i dag. l stedet for at 

stræbe eft�r �n bred uddannelsesprofil, kunne man i højere grad fremelske 

mere specialiserede profiler. Et eksempel på dette kunne være et basisår, der in
trod�c�re� og understøtter opbygningen af grundlæggende færdigheder i de 

�re d1sc1plmer sang'.skuespil/dans, hvorefter den studerende vælger hovedfag
1 f.eks. sang/skuespil med dans som bifag. Dette kunne være et middel til at
styrke den faglige stolthed hos de nyuddannede musicalperformere, samtidig
med at det i højere grad vil gøre dem konkurrencedygtige internationalt samt
herhjemme, hvor de er i skarp konkurrence med skuespilleruddannede f�a de
tre statsstøttede skuespillerskoler, som ligeledes arbejder inden for musical
bran�hen. Et andet alternativ kunne være at gøre uddannelsen længere, hvil
ket ville være en oplagt måde at skabe både specialisering og kvalitetsløft . pa.

Sluttellgt kan man stille følgende spørgsmål: Hvor gammel skal man være 

for at påbegynde en musicaluddannelse? Er det i virkeligheden et musicalaka
demi for børn og unge, som skal medvirke til at højne niveauet inden for den
danske musicalscene? EIier er dette en elitær og amerikaniseret tradition der
a_ldrig vil vinde indpas i Danmark? Uanset, hvor man stiller sig i den dis�us
s1on, kan det med sikkerhed konkluderes, at de faglige krav til den moderne
musicalperformer er tårnhøje.
2 
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dli�cr: ksislercl en etårig ovcrbygning�uddannelse tilknyttet Det Danske 

Mus'.c
,
alaka�l:m1. Dcnn hcnv�ndte sig primært til kandidater, der allercd var i I esld

;
l�lsc ,tf l>as1su�ldnnnclscn cl. hgn. Genn m et telefoni. k interview med UDM I dec'm
Jcr 20) 5 hlcv Jeg oply tom, at autodidakte musicalperformer i teorien godt kunnet 
h�vc fået adg_ang til udcfannelscn, hvis niveauet var tilstrækkeligt bøj!. Alle ptagede 
på �iddanndsen har dog været uddann de fra enten I et Danske M usicalakademi 
cl!�� fra_ andre scenekunsln ·rlsk uddann I ·er. Fra den L. januar 201 s blev en række 
instll11t1oncr samrncnlogt under Den Da.nskc cenekunst kole hvilket ogs 0 k t·1 t 
oæ) I r D t D ' , 'a om I a 

f < . or -e an. ke Musicalak<1demi. Uddanne) en er pt. i en overgangsfase men i 
remtid II skal ckn nuvær nde 11dda11nelsc på Mu icalakaderniet gøres li\ en ,;n f clor-

r
uddanr1c_lsc. og d � vil derudover bllv(' etableret en kandidatuddannelse med �ulighed 
or yd rhgcrc spccrnli. ring. 

( tide som bl.a. England og U .. A. opererer man med begrebet "Triplc Tl1re"1t" hvor 

�\ �a'.ct hos �usiralpcrfo�meren er al beherske di ciplinem sang, skuespil 0� d�ns å 

f 
1ævn!Jyrdigl og højt 111veau. I Illangsl)øll 20l5 plæder r Louise rribo plæderer do; 

or vigtigheden af, at disse ideal r I højerc> grad implementeres i Danmark. 
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