
Hendes professionelle baggrund er musik og italiensk sprog. I 2008 grundlagde hun sin virksomhed Itali-
ensk Sprogcoaching, og blev den første – og indtil nu eneste – dansker, som lever af at undervise operasan-
gere i dét, hun kalder ”operaitaliensk”.

Publiceret 24/08/2021 i Featured
af Poul Arnedal



”I mit arbejde som artist-manager i det klassiske kunstneragentur Tivoli Artists opdagede jeg det paradoks,
at sangerne herhjemme ikke var blevet undervist i det gamle italiensk, som adskiller sig fra moderne italien-
ske på utallige måder, og heller ikke kendte til det internationale lydalfabet (IPA), der består af præcise lyd-
formler for udtale af hver eneste lyd i verden.”

“Med speciale i fonetik og IPA fra CBS og med mit store kendskab til klassisk musik øjnede jeg et decideret
hul i markedet og stiftede Italiensk Sprogcoaching med netop det sigte at træne og dygtiggøre de professio-
nelle sangere samt alle andre, der arbejder på en operaproduktion ud fra det gamle italienske manuskript,
librettoen. Her var branchekendskabet en stor fordel i opstarten. Det var nemmere at åbne døre, når jeg
kendte aktørerne.”

Det betød, at hun kort efter fik en eksklusivaftale med Det Kgl. Teaters opera om at undervise deres sangere
og gæstesolister, ligesom hun underviste – og underviser – sangere fra andre danske operakompagnier og -
institutioner og oversætter de gamle liberettoer  – eller libretti, som det egentlig hedder på italiensk.

”Da det rygtedes, hvad det var, jeg gik og lavede, kom operaentusiasterne også til mig. De ville gerne forstå
de operaer, de skulle ind og se, så de begyndte at gå til operaitaliensk hos mig. På den måde fik min virk-

Jeg var 18 år, og min lærer havde en masse store planer for
min musikalske fremtid

“



somhed endnu et ben at gå på. Og når mine kursister virkelig vil sætte sig ind i deres yndlingsarier og deres
helt specielle sprog, er det nærmest som at løse en gåde, som vi bliver fælles om,” siger den 40-årige
sprogcoach, der siden har føjet flere kompetencer og koncepter til udbuddet i sin virksomhed.

Musikken har hun haft med lige fra barnsben, hvor hun spillede på blokfløjte og som 13-årig blev optaget på
det nyoprettede Musikalsk Grundkursus MGK, som er et treårigt forberedende kursus til Konservatoriet.

Efter studentereksamen blev hun som 17-årig optaget på musikkonservatoriet i Venedig. Her blev hun hur-
tigt anbefalet at fortsætte i mesterlærer hos en meget dygtig fløjtenist i nabobyen Padova, hvor hun skulle
uddannes til en karriere som klassisk solofløjtenist.

”Jeg var 18 år, og min lærer havde en masse store planer for min musikalske fremtid. Men det ville indebæ-
re, at jeg skulle blive i Italien og rykke min tilværelse i Danmark op med rode. Dengang var det simpelthen
en for stor beslutning for mig. Samtidig fortalte mange i mine omgivelser mig, at det var godt at have en ’rig-
tig’ uddannelse at falde tilbage på, hvis det ikke lykkedes med musikkarrieren.  Ja, tænk, det sagde man
dengang, og derfor tog jeg hjem til København og startede på CBS,” fortæller Laura Valesin.



”I dag kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved, om det var en rigtig beslutning. Men så var jeg jo ikke blevet
til det, jeg er i dag. Og det nytter ikke noget at gå rundt og fortryde den slags. Jeg er og bliver en musisk sjæl,
og det musiske og poetiske ’touch’ skinner igennem alt, hvad jeg kaster mig over. Og så har de musikalske
udfoldelser givet mig den store gave, at jeg blev vant til i en tidlig alder at stå alene på en scene overfor et
stort publikum. Det er en erfaring, som jeg har stor gavn af i dag, når jeg med mine foredrag og min under-
visning står foran mennesker.”

På CBS studerede hun italiensk økonomi og jura og blev efter et internship i handelsafdelingen på den Dan-
ske Ambassade i Rom, som 26-årig kandidat i italiensk lingvistik med speciale i fonetik. Og siden har hun
formået at kunnet leve af sine to passioner, sprog og musik.

Vi skal lære hele livet. Men det, man ikke taler så meget om,
er, hvordan man lærer og optimerer sin indlæring

“



”Bare det at mestre nichen med det gamle, lyriske italiensk er fuldstændigt vidunderligt. Udover at coache
sangerne har jeg oversat et hav af operaer hovedsageligt for Det Kgl. Teater, men også for andre ensembler
og institutioner herhjemme. Og det betyder noget for alle, der er med i sådan en operaproduktion.

Du må forestille dig, at alle arbejder med manuskriptet på italiensk. Og så er der måske en eller anden gam-
mel engelsk oversættelse. Så når du som sufflør, instruktør, dirigent eller sanger skal arbejde med noderne
ud fra partituret, så skal du jo virkelig vide, hvad der står i den tekst, der skal synges. Så de har alle brug for
sproglig coaching,” siger Laura Valesin, hvis arbejdsområder har været under stadig udvikling.

For godt tre år siden blev hun blev mor til sin søn Vincent. Efter endt barsel blev hun grundet skolens dårli-
ge økonomi afskediget fra Studieskolen, hvor hun i 4 år havde været leder af italienskafdelingen. Og et år ef-
ter kom Coronaen og første nedlukning. Men fordi hun altid – med et aktuelt buzzword  fra erhvervslivet –
har været god til at ’genopfinde sig selv’ , har disse begivenheder ikke slået hende ud af kurs.

”I starten af corona følte jeg mig faktisk privilegeret, fordi jeg kunne omlægge al undervisning fra fysisk
fremmøde til online og på den måde kunne fortsætte mine planlagte aktiviteter. Så kom der en periode med
meget få nye kunder, så derfor måtte jeg skabe nye koncepter og vinkle mine kernekompetencer på en lidt
anden måde,” forklarer Laura Valesin. Og det resulterede i udviklingen af et nyt koncept, hun kalder Slip
din indlæring fri!



”Det med at dygtiggøre sig, lære nyt og fravælge ting, som ikke dur længere i en tid med store forandringer,
er noget, man taler rigtig meget om inden for erhvervslivet. Vi skal lære hele livet. Men det, man ikke taler
så meget om, er, hvordan man lærer og optimerer sin indlæring. Og med 13 år som sprogunderviser, har jeg
fået en masse erfaring i, hvordan man bedst tilegner sig noget nyt og slipper sine mentale blokeringer. Det
sidste er noget, som de fleste kender.

Vi starter med stor entusiasme og gå-på-mod, men så bliver det pludselig lidt svært, og hvordan opretholder
man så gejsten og undgår at slå sig selv i hovedet? Det er nogle faser, som alle går igennem, og hver især tror
vi, at det er noget unikt for én selv: ”Det er bare mig, der ikke kan finde ud af det.” Det er netop her, min er-
faring kommer ind, så jeg kan lære folk nogle metoder til, hvordan man kan koncentrere sig om stoffet og
bibeholde sin entusiasme. Og det er blevet til konceptet Slip din indlæring fri, som både omfatter en-til-en
coaching, onlinekursus, inspirationskort, podcast og en facebookgruppe.”

For godt et år siden blev hun kontaktet af organisationen Kvinder i Bestyrelser (som pr. 1. juli 2021 overta-
get af Ballisager Executive), der ønskede at udnytte hendes kompetencer inden for optimeret læring. I dag
er hun en del af et team på tyve rådgivere, som coacher og laver oplæg for kvinder, som stiler efter at ind-
træde i en bestyrelse. I den forbindelse gik hun selv i gang med en bestyrelsesuddannelse.

For som hun siger: ”Hvis man gerne vil være med til at sætte sit præg på udviklingen i samfundet og dets
virksomheder, så kan man bl.a. gøre det som bestyrelsesmedlem eller medlem af et advisory board.”

Det er netop her, min erfaring kommer ind, så jeg kan lære
folk nogle metoder til, hvordan man kan koncentrere sig om

stoffet og bibeholde sin entusiasme

Arbejdsmarkedet vil komme til at forme sig, så der er mere
plads til familielivet. Men det er, som om man først kan lære

det, når man har en levet erfaring med det
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Om fremtidens arbejdsmarked siger hun: ”Jeg tror, arbejdsmarkedet vil komme til at forme sig, så der er
mere plads til familielivet. Men det er, som om man først kan lære det, når man har en levet erfaring med
det. Og det har mange fået i forbindelse med coronaen.

Selvom jeg i dag rent arbejdsmæssigt får lige så meget fra hånden, som før jeg blev mor, og har stort set den
samme indtjening, så bruger jeg mindre tid på det. Jeg hænger ikke længere så meget over computeren eller
sender fakturaer sent om aftenen. Jeg går mere skarpt og koncentreret til mit arbejde. På den måde er jeg
hverken fraværende i forhold til mit arbejde eller i forhold til min søn.”

I dag er hendes virksomhed en mange-facetteret butik, hvor alting på den ene eller anden måde udspringer
af hendes kærlighed til Italien og det italienske sprog.

”Når jeg ser på de mange mennesker, jeg har undervist gennem årene, så har de alle én ting til fælles: De el-
sker og længes efter den italienske livsførelse. Det, de længes efter, er bl.a. roen og sammenhængen i hver-

Vi har ingen vækkeur, så vi står op, når vi vågner og går i bør-
nehave, tidligt som sent

“



dagen, og italienernes evne til at give sig tid til tingene.

I modsætning til os heroppe i Norden, som mener, vi skal knokle os gennem hverdagene for at gøre os
fortjente til et slappe af i weekenden, så lever italienerne for deres hverdag. De nyder, mens de yder, kan
bryde ud i sang og har en glæde ved hverdagene, som kommer til udtryk på mange forskellige måder. Det er
der kommet endnu et koncept ud af, som jeg kalder La dolce vita-formlen, og hvor jeg gennem syv italien-
ske leveregler forsøger at inspirere danskerne til at inkorporere noget af den italienske livsstil i den danske
hverdag”.

Det er leveregler, som hun også benytter sig af ved at forsøge at skabe harmoni i sin egen hverdag med søn-
nen Vincent.

”Jeg er blevet mor i en sen alder og synes, jeg har haft god tid til både at lære mig selv og verden at kende,
inden jeg fik ham. Han er et totalt ønskebarn og ham, jeg prioriterer over alt andet, især her i de første små
år”.

“Vi har ingen vækkeur, så vi står op, når vi vågner og går i børnehave, tidligt som sent. Derefter kan jeg ar-
bejde koncentreret. Og når jeg henter ham tidligt så skal vi ikke ordne en masse praktiske ting. Dem har jeg
forsøgt at få fra hånden inden, så der stort set er købt ind, og aftensmaden er forberedt, så jeg kan være så
meget som muligt til stede med ham.

Og sådan tror jeg også, at fremtidens arbejdsmarked vil komme til at forme sig med meget smidigere ram-
mer for familielivet. 9-17 er allerede passé! Jeg synes, jeg er et godt sted i livet, og lige nu er det altså at være
Mamma med stort M. For mig er det essentielt at leve harmonisk i hverdagen og være til stede overfor det,
man har sat i verden, og det liv sætter mit selvstændige liv gode rammer for ,” slutter Laura Valesin.

Hvis du vil lære mere om Laura Valesins virksomhed og dens mange muligheder kan du gå
ind på hendes hjemmeside. 

Vil du læse endnu mere om La dolce vita i Danmark, kommer der i starten af september 2021
et langt tema med hendes forslag til en mere harmonisk – og italiensk inspireret – hverdag i

Alt for damerne.

DU LÆSE FLERE AF POUL ARNEDALS PORTRÆTARTIKLER HER 

Jeg synes, jeg er et godt sted i livet, og lige nu er det altså at
være Mamma med stort M

“



Alle billederne af Laura Valesin – inklusive topfoto med den venetianske løve – er taget af fotografen Sø-
ren Rud på Thorvaldsens Museum i København. 
Billedhuggeren Bertel Thorvalsen boede og arbejdede det meste af sit liv i Italien.

Poul Arnedal er født i 1947 og har arbejdet med journalistik stort set hele sit voksne
liv. I dag er han skribent og portrætredaktør på POV. 
Som freelancejournalist har han beskæftiget sig med de fleste discipliner og sags-
områder inden for journalistikken – både som skrivende journalist, tv-tilrettelæg-
ger og forfatter. Han har skrevet til alle de landsdækkende aviser og en lang række
fagblade, magasiner og ugeblade. Arbejdet for DRTV, TV2, TV3 og Nordisk Film.  
Som 20-årig flyttede han til London, og kærligheden til den engelske hovedstad og
interessen for britisk kultur og politik har været dybt forankret i hans DNA lige si-
den og resulteret i lange og talrige London-ophold. 
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Han er indtil videre forfatter og medforfatter til ti bøger, som strækker sig fra en
bog om Rom sammen med fotografen Søren Rud over klima og natur til krimien,
'Liget i Horsekæret', der foregår i Tisvilde – og London. 
Poul Arnedal bor i Tisvilde og slapper allerbedst af, når han kokkererer.  
Kan du lide, det han skriver, er du meget velkommen til at indbetale et beløb til
ham på Mobile Pay: +45 61416505




