
 

København d. 11. maj 2020 

Gramex får ny direktør 

Forvaltningsorganisationen Gramex, der varetager rettigheder for udøvende kunstnere og producenter i 
musikkens verden, får ny direktør. Det sker, når Anne Sophie Gersdorff Schrøder tiltræder d. 1. august. Anne 
Sophie Gersdorff Schrøder kommer fra en stilling som direktør for Filmret, hvor hun gennem en årrække har 
stået i spidsen for at opbygge og effektivisere den kollektive forvaltning af filmproducenters rettigheder. 46-
årige Anne Sophie Gersdorff Schrøder, der har en baggrund som jurist, har tidligere været forlags- og 
medlemschef i Koda og fuldmægtig i Kulturministeriet. Så hverken musikken eller arbejdet med kollektiv 
forvaltning af rettigheder er nyt for den kommende direktør. 

Om ansættelsen udtaler bestyrelsesformand i Gramex Laura Littauer: 

”Som bestyrelse for en forvaltningsorganisation er det vores forpligtelse at arbejde for en administration af 
medlemmernes penge, der er så effektiv og transparent som mulig. Den opgave beror blandt andet på et 
stålsat fokus på yderligere digitalisering og en oprigtig interesse for medlemmernes faktiske behov. Jeg er i 
den forbindelse slet ikke i tvivl om, at vi med Anne Sophie Gersdorff Schrøder har ansat den rigtige person til 
at bringe Gramex klogt og sikkert ind i fremtiden.”   

Selv udtaler Anne Sophie Gersdorff Schrøder følgende om sin nye stilling: 

”Musikbranchen har gennem det sidste årti vist, at den både er ambitiøs og omstillingsparat. Derfor er det 
også en meget stor ære for mig at blive spurgt om jeg vil lede en af branchens tungeste 
forvaltningsorganisationer. Jeg glæder mig til samarbejdet med bestyrelse og medlemmer, og jeg glæder mig 
i særdeleshed til samarbejdet med de engagerede medarbejdere i Gramex.” 

 

Farvel til afgående direktør 

Med ansættelsen af den nye direktør siger Gramex farvel til John Kristensen, der har været direktør i Gramex 
siden 2011. Laura Littauer udtaler: 

”Vi skylder John stor tak for hans vedholdende indsats i Gramex gennem næsten et årti. John har gennem 
årene udvist stor politisk tæft og han har i særdeleshed forstået vigtigheden af en stærk relation til både 
nationale og internationale interessenter. På den baggrund kan jeg kun ønske John al mulig held og lykke 
fremover.” 

John Kristensen er fratrådt som direktør. Ind til Anne Sophie Gersdorff Schrøders tiltrædelse i august, vil 
vicedirektør Thomas Maagaard Dyekjær varetage stillingen som konstitueret administrerende direktør i 
Gramex.   
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