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SveNdborg: For to måne-
der siden sagde Simon Kirk 
Nissen farvel til den trygge 
hverdag og goddag til livet 
som selvstændig med firma-
et MindMovingMusic med 
adresse i privaten på Møl-
marksvej i Svendborg.

Firmaet har i flere år væ-
ret et sideprojekt til arbejds-
livet i marketingverden, men 
efter sommerferien satsede 
Simon Kirk Nissen alt for at 
kunne leve af det, han bræn-
der for: Musik og hvordan 
det virker.

MindMovingMusic be-
skæftiger sig med, hvordan 
musik kan påvirke menne-
sker.

- De fleste af os har oplevet, 
at musik kan give os gåsehud, 

få en tåre frem i øjenkrogen, 
eller give os lyst til at danse, 
fortæller Simon og fortsæt-
ter:

- Musik kan påvirke os på 
en hel masse måder, og det 
ligger der potentialer i. Hvad 
hvis tandlægen spillede mu-
sik i venteværelset, der fjer-
nede vores nervøsitet? El-
ler tøjbutikken spillede no-
get musik, som gjorde, at vi 
handlede der i stedet for on-
line?

- Der er masser af forsk-
ning, som viser, at musik kan 
bruges til at påvirke os men-
nesker, men det er meget få, 
som ved det. Det er det, jeg 
gerne vil lære andre med 
MindMovingMusic,   forkla-
rer Simon Kirk Nissen.

lokale butikker udnytter 
ikke potentialet
Selvom Simon Kirk Nissen 

først for nylig er startet op 
som fuldtidsselvstændig, har 
han allerede haft opgaver for 
TV2, Danske Bank og Ekstra 
Bladet.

- Virksomhederne vil ger-
ne lære at bruge musik på 
den rigtige måde, og jeg har 
lavet meget forskellige ting 
som foredrag om musik og 
arbejdsglæde, workshops 
om at vælge den rigtige mu-
sik til at understrege stem-
ninger og ventetonemusik, 
der får ventetiden til at fø-
les mere behagelig, fortæl-
ler han.

Den seneste opgave har 
været at lave et online kursus 
i at bruge musik i butikker.

- Musik kan blandt an-
det få kunderne til at føle sig 
gladere, blive længere i bu-
tikken og lægge flere varer i 
kurven, forklarer Simon Kirk 
Nissen.

Simon får musikken til at spille (rigtigt) i butikkerne
simon kirk Nissen, svendborg, står bag firmaet MindMovingMusic, som beskæftiger sig med musik 
og hvordan den kan påvirke mennesker positivt - også i venteværelset og i butikkerne.
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Simon Kirk Nissen beskæftiger sig med, hvordan musik kan påvirke mennesker - også i butikkerne, så  kunderne føler sig gladere, blive længere i butikken og lægger flere varer i kurven.  
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arbejdstid af til at dele ud 
af sin viden i de blogposter, 
han lægger på hjemmesiden 
www.mindmovingmusic.dk.

Musik fylder i det hele ta-
get meget i Simon Kirk Nis-
sens liv. Han har således 
komponeret musik til bå-
de sine egne sange og til re-
klamevideoer om alt fra en 
Gosh-mascara til Thisteds 
julebryg.

Weekenderne går ofte med 
at være guitarist i forskellige 
bands, og han har både spil-
let for de lokale svendbor-
gensere på Strandlyst og for 
shippingbranchen i Singa-
pore.

- Musik er en af de vigtig-
ste ting i mit liv, og jeg tager 
musik alvorligt. Det håber 
jeg også at kunne inspirere 
andre til, slutter Simon Kirk 
Nissen.

 

Simon Kirk Nissen holder ofte foredrag om musiks virkning på 
mennesker. Privatfoto

- Jeg har gået en runde i 
Svendborgs butikker, og jeg 
må desværre erkende, at kun 
få af butikkerne har tænkt 
over musikken. De fleste spil-
ler radio eller instore-musik, 
og det er en skam, for de ud-
nytter slet ikke de mulighe-

der, der ligger lige for næsen 
af dem, påpeger han.

Hvordan musik virker på 
mennesker, og de potentia-
ler der er i det, er stadig et 
ukendt område for de fle-
ste. Derfor sætter Simon 
Kirk Nissen også hver uge 

http://www.mindmovingmusic.dk/

