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Til rette vedkommende  

11. september 2013 
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Udtalelse vedr. Andreas Vetö, kunstnerisk konsulent for DTU 

 

Andreas Vetö har været tilknyttet DTU som kunstnerisk konsulent siden 2011. Samarbejdet har bestået i rådgivning 

og koordinering om kunstneriske indslag ved events som DTU’s årsfest, julekoncert, VIP-middage og internationale 

konferencer. Events med stor bevågenhed og deltagelse på op til 5.000 gæster. Samarbejdet er sket i konstruktiv 

dialog med DTU’s direktion, projektledere og undertegnede. 

 

Andreas har på formidabel vis forstået at sætte sig ind i DTU’s ønsker og behov og i den grad medvirket til at højne 

kvaliteten at de kunstneriske indslag ligesom Andreas har medvirket til at kvalitetsudvikle flowet i programmerne. 

 

Værd at fremhæve er den seneste internationale konference ”Fysik OL 2013”, som Andreas har bistået på følgende 

områder: 

- Idéfasen: Input til kunstneriske indslag, overordnet plan for showene - dansk musik, danske kunstnere, flow 

og show inden for given budgetramme. 

- Planlægningsfasen: Udarbejdelse af musikprogrammet (samt rækkefølge af tale/musikforløb), bookning af 

musikere og solister samt koordinering af transskription. Desuden koordinering med teknik mhp lyd og lys, 

sætning og farver samt valg af konferencier og planlægning og koordinering med disse med overholdelse af 

budgetramme. 

- Selve showene; Han dirigerede showene på flotteste vis, så de forskellige indslag fremstod med højeste 

kvalitet.  

 

Andreas arbejde høster stor ros på DTU og blandt DTU’s gæster. Senest har ovenstående konference for alvor 

medvirket til at positionere Andreas som en særdeles dygtig kunstnerisk konsulent og tilrettelægger som DTU sætter 

stor pris. 

 

På vegne af DTU giver jeg hermed Andreas min allerbedste anbefalinger 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gitte Andresen 

Kontorchef 

Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling 


