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Lars Bos musikstil taler til især asiatiske fans, hvorfor det
er asiatiske Facebookbrugere, der er i overtal blandt de
112.346 personer, der følger ham. Foto: Kenn Thomsen

Lars Bos råd til andre musikere...
...DER VIL BREDE MUSIK UD PÅ NETTET:
 Kast dig ud i det. Tro på det, du selv laver. Hold fast i din
egen lyd, så det ikke bliver et mainstream produkt.
 Undlad at sample fra andre (Lars Bo Jensen komponerer
selv sin musik uden at låne bidder fra andre kunstnere).
 Læg din musik ud på SoundCloud eller ReverbNation og få
feedback den vej.

Fra sit kun seks kvadratmeter studie i hjemmet i Greve indspiller Lars Bo Jensen sin musik. Hans kunstnernavn er Lars
Bo, og hans Facebookside og profil på ReverbNation er Lars Bo Music. Foto: Kenn Thomsen

 Se på din målgruppe og dit produkt og målret markedsføringen herefter. Måske har du brug for hjælp fra en professionel (Eksempel: Lars Bo Jensens kernefans er 13 år og
opefter, mens han selv er 42 - derfor tænker målgruppen
muligvis anderledes end han selv).

Asien synes godt om Lars’ elektropop
112.000 LIKES. Lars Bo Jensen lavede et eksperiment ved at lægge sin musik ud på nettet. På et år
har hans Facebook-side rundet 112.000 likes, og Lars Bo bruger erfaringerne til at hjælpe andre danske
kunstnere ud over rampen.
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112.346. Så mange har klikket på »Synes godt om«-tasten
på Lars Bo Jensens Facebook-side »Lars Bo Music«.
Vel at mærke på kun et år.
Lars Bo Jensen er vokset
op i Vallensbæk og bor nu i
Greve.
Musikken er hans hobby og
har været det i mange år. For
omkring 20 år siden lavede
han demoer på kassettebånd
og sendte dem ind til pladeselskaber. Men for lidt mere
end et år tid siden ville han
prøve noget nyt: At finde ud
af, hvordan han bedst kunne markedsføre og sprede sin
musik ud via nettet.
Efter at have sat sig ind i det
amerikanske marked prøvede
han forskellige værktøjer af for
at få feedback på sin elektroniske instrumental rock/pop,
blandt andet på musikportalen ReverbNation.com.
»ReverbNation er en portal
for musikere og producere.

Det er lidt ligesom SoundCloud (en online lyddelingsplatform, red.) med den forskel, at på ReverbNation får
du feedback af professionelle
musikere, mens der mest er
amatører på SoundCloud. Hos
ReverbNation fik jeg rimelig
positiv feedback på min musik. Der tænkte jeg: Det er lidt
vildt, at etablerede musikere
i USA synes om min musik.«
Med blod på tanden forsøgte
Lars Bo Jensen sig derfor hos
internetradioen Jango Radio.
»Hos Jango betaler man
for at få sin musik spillet.
Lidt ligesom når man køber
bannerreklamer andre steder.
Så vælger man selv, i hvilke
verdensdele man vil have sin
musik spillet,« forklarer Lars
Bo Jensen, der til dagligt er
selvstændig art director og
event manager.
»Jeg var meget fascineret
af, hvordan Jango fungerede, fordi jeg lever af at lave
markedsføring. Jeg fik hurtigt
2000 fans fra Asien. Det var
ligegodt pokkers, tænkte jeg,
for jeg havde kun brugt 200-

er typisk, at man skal klare
sig godt herhjemme, før man
kan sprede musikken ud over
landets grænser. Men jeg mener sagtens, man kan gå den
modsatte vej og begynde i udlandet,« siger Lars Bo Jensen.
Hans egen fanskare er primært i Asien. Muligvis fordi
hans elektroniske musik matcher asiaternes smag.
»Jeg har intet problem med,
at mine fans er fra Asien. Det
kunne dog være interessant,
hvis mine landsmænd gad
høre min musik. Men det er
noget med stil. Jeg rammer
det, de hører derovre (i Asien,
red.),« siger Lars Bo.

Egne grænser

Selvom det meste af Lars Bos musik er instrumental, er der enkelte numre med vokal. På
sangen Electro Funk synger hans kone Louise Schouw. Foto: Kenn Thomsen
500 kroner på det,« siger Lars
Bo Jensen.

Se sig selv som produkt

112.346 personer har klikket »synes godt om« til Lars
Bo Jensens Facebookside for hans musik. Hver dag stiger
antal likes med omkring 100.Foto: Kenn Thomsen

Herfra var vejen banet for en
Facebook-side, hvor de udenlandske fans kunne følge med.
»Pludselig så jeg på mig
selv som en produktpakke.
Det havde jeg ikke gjort før,
men det er faktisk det samme, jeg gør med mine kunder.
Jeg forsøgte at få mine 2000
fans fra Jango med over på
Facebook, men i opstarten var
der kun 50 likes, som primært
var sympatiserende venner og
familie, der nok tænkte: Det
er ham tossen, der er i gang,«
siger Lars Bo Jensen.
Denne »tosse« fortsatte så
med at producere musik og
lagde efterhånden nye mix
ud på Facebook og oprettede
samtidig merchandise. Intet

af dette gav reaktioner.
»Jeg tænkte bare: Nu prøver jeg det hele af for at se,
hvad der virker. Så vil jeg også
kunne hjælpe mine kunder senere,« lyder det fra musikeren.

Nøglen er musikafspiller

Det tog først rigtig fart, da
Lars Bo Jensen i forbindelse
med køb af bannerannoncer
på Facebook lagde sin egen
musikafspiller ind i annoncerne, så brugerne var nødt til at
høre et af hans numre, når de
klikkede på annoncen.
»Det var helt vildt, for det
eksploderede helt vanvittigt.
På en måned fik jeg omkring
6000 likes. Ved nytår (sidste
år, red.) rundede jeg en 7080.000 likes på siden. I forhold
til marketing har jeg aldrig
oplevet noget mere effektivt,«
fortæller Lars Bo Jensen og

fortsætter:
»Herfra ville jeg hjælpe andre over rampen. Når lille Lars
fra Greve kan gøre det, må
det også være muligt for andre. Derfor skrev jeg rundt til
blandt andre Electric Lady Lab
(dansk elektro pop duo, red.),
der i stil minder lidt om Infernal (dansk pop/dance duo,
der slog internationalt igennem som trio i 1997, red.).
Ad den vej fik jeg kontakt til
Mermaid Records, som jeg
nu hjælper ved at bruge den
model, jeg har brugt på mig
selv,« siger Lars Bo Jensen,
der gerne går mod strømmen
i forhold til at udbrede musikken til den brede skare.
»Vi har så stor en talentmasse i Danmark. Hvorfor
ikke få den ud i verden ved at
prøve det af i udlandet? Vejen
frem som musiker i Danmark

En kortlægning af hvad der
deles og ikke deles med ens
fans hører med til at promovere musik på et socialt medie
som Facebook.
»Hvis jeg prøver at promovere et nummer, jeg har
publiceret, så er der ikke så
mange reaktioner. Men hvis
jeg laver et nyt cover, fortæller
noget om min familie eller at
jeg deltager i en eller anden
premiere qua mit job, får jeg
flest reaktioner på Facebook.
Det er klart, for det er fans,
der ser profilen. På Facebook
skal man fortælle, hvad man
laver og involvere de her fans
ved at give dem noget, de ellers
ikke ville få at vide, så de føler,
at de bliver en del af det her,«
siger musikeren, der blandt
andet har lagt et billede ud på
sin side af sin ene søn i en situation, hvor sønnen hjælper
ham med at indspille trommer
til et nummer.
»Men man skal finde ud
af, hvor meget man vil dele.
Jeg var lidt betænkelig ved at
dele fotos af min familie, men
så længe det handler om den
musikalske kreativitet, går det
nok.«

