Velkommen til endnu en udgave af Musiktrolden udformet som nyhedsbrev.

Generalforsamling 2018
Mandag den 19. marts afholdes årets generalforsamling, denne gang på Hotel
Vinhuset i Næstved. Vi starter med at spise, program ser ca. således ud.
18.30
19.45
19.50
20.30

-

19.45:
19.50:
20.30:
21.45:

Spisning
Overrækkelse af ”Årets Musiktrold”
Underholdning / foredrag
Generalforsamling

Mød op og vær med til en fornøjelig aften, i år kommer Lisbeth Rysgaard med
foredrag om gratis muligheder for karrierecheck, det bliver både interessant og
muntert.
Denne aften uddeles også prisen ”Årets Musiktrold”. Denne anerkendelse gives til
personer som i en periode eller årrække har gjort en indsats for musik og kultur i
vores område. Naturligvis har bestyrelsen tænkt over et par kandidater, men har du
et emne i tankerne, bedes du omgående tilskrive bestyrelsen på sydsj@dmf.dk
Som det fremgår af dagsorden ønsker formand Martin Valsted at trække sig p.g.a.
arbejdspres. Derfor skal der vælges ny formand for den resterende periode, 1. år.
Skriv gerne til bestyrelsen, hvis du ønsker at stille op sydsj@dmf.dk

Udfordringer med opkrævninger/restancer
I forbindelse med at DMF har fået nyt medlemssystem, er flere medlemmer desværre
kommet i restance. I vore dage hvor regninger er tilmeldt Nets (PBS) lægger mange
ikke mærke til om der bliver trukket kontingent. Derfor gælder det om at være på
vagt hvis der kommer rykkerskrivelse, f.eks. er det specielt vigtigt at præmie til
instrument forsikringen er betalt. Tjek din indbakke, og tag fat i Henrik Engstrøm
he@dmf.dk såfremt du behøver hjælp til evt. afdragsordning.
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BYTTE & BRUGTMARKED 2018

Vi mangler unge medlemmer den 3 + 4 juni.
Årets repræsentantskabsmøde afholdes 3 + 4 juni 2018. Her har vi mulighed for at
opstille et af vore unge medlemmer til HB. Er du under 35 år, og har du lyst til at
deltage, så skriv til bestyrelsen på sydsj@dmf.dk
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BLUES BEATLES, Ringsted Kongrescenter – 6/4 2018

Det brasilianske band BLUES BEATLES

Vi starter med spisning kl. 18.00.
Afdelingerne af DMF i Holbæk og Østsjælland arrangerer en festlig medlemsaften i
Ringsted Kongrescenter fredag den 6. april 2018.
Alle DMF medlemmer kan deltage med en ledsager. Spisningen er en buffet, hvor vi
sidder samlet, men i et lokale med mange andre gæster.
Læs mere koncerten og lyt på http://ringstedkongrescenter.dk/content/blues-beatles
Efter koncerten vil baren være åben i forhallen, og der vil være mulighed for at hygge
sig. Vi opfordrer dem der har lyst, til at tage et instrument med og bidrage til
underholdningen.
Prisen for hele arrangementet er 200 kr. pr. deltager. (Afdelingen giver herudover et
tilskud på 200 kr. pr. deltager) - Drikkevarer både under buffeten, og i baren betaler
hver deltager selv.
Tilmelding skal ske jo før jo bedre af hensyn til billetterne.
Vi har reserveret 30 billetter, men kan nok få flere hvis I svarer hurtigt.
Tilmelding skal ske til Tommy på 40141810 eller tommy@dmfo.dk
eller til Dines på 40254526 eller dines@email.dk
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GUERILLA MARKETING OG VISUEL IDENTITET
Overdrevskroen Roskildevej 513, 4100 Ringsted –
8/4 2018 kl. 12:30 - Vi starter med at spise kroens
lækre søndagsbuffet (incl. i prisen)
Du får:
*En DIY-guide til kreativ markedsføring med stor effektivitet og minimale
omkostninger
*Metoder til at arbejde kreativt og lave alternative markedsføringsstrategier
*Modeller til at skabe overblik over effektivisere dit netværk i forhold til dine projekter
*Indblik i arbejdsprocessen ved en professionel DIY-udgivelse
*Cases med konkrete DIY udgivelser, som har genereret millioner af afspilninger
Om kurset
Udgiver du din egen musik? Har du brugt penge på sponsorerede opslag? Opnår din
musik sjældent de ønskede antal afspilninger og undrer du dig over, hvorfor folk ikke
er mere tilbøjelige til at dele din musik på de sociale medier?
Du møder en prisvindende rapper og iværksætter indenfor musikindustrien, som til
dagligt arbejder med sangskrivning, undervisning, udgivelser og digital
markedsføring. Baseret på kreativ markedsføring, har hans dansksprogede sange,
genereret mere en 20 millioner afspilninger, hvor langt størstedelen af disse
afspilninger, er genereret via DIY-udgivelser.
Vi ser på hvilken markedsføringsmæssig proces, der ligger bag en professionel DIY
udgivelse og hvilke værktøjer til networking og digital markedsføring, der let kan
anvendes i praksis, uanset hvilken genre du arbejder indenfor og uanset hvor lave
dine budgetter er.
Dion Rasmussen
Dion er uddannet i Music Management ved det jyske musikkonservatorium – se mere
her http://artlab.dk/produkt/guerilla-marketing-og-visuel-identitet/
Tilmelding skal ske via ovenstående link – og senest den 23/3 2018.
SE OGSÅ EN MASSE ANDRE KURSER SOM AFHOLDES I KØBENHAVN
på www.artlab.dk – og husk at DMF Sydsj. afd. giver kr. 200,- i
transporttilskud, når du tager på kurser i København !
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