Principbeslutning om indtrædelse i samarbejde om projektet Orkester Norden
Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender, at Aalborg
Kommune indtræder som partner i et samarbejdsprojekt om, at sikre Aalborg og Musikkens Hus i
Nordjylland værtskabet for Orkester Norden i perioden 2014-18.
Sagsbeskrivelse
Orkester Norden er et Nordisk talentudviklingsprojekt der startede i 1993, hvor klassiske musikere
fra de nordiske lande og Baltikum igennem auditions optages i et Ungdomssymfoniorkester.
Orkester Norden er derfor et ungdomssymfoniorkester med et meget højt niveau. Orkester Norden
havde de første 15 år hjemsted i Rikskoncerter i Stockholm og har siden 2008 været bosiddende i
Kristiansand – et værtskab der slutter i 2012. Aktiviteterne er både prøver, masterclass og
forskellige former for koncerter i 3 uger hver sommer. Orkester Norden er interessant, da det vil øge
fokus på den klassiske musik, det have en afsmittende effekt på talentudviklingen i Nordjylland og
det vil skabe aktivitet i sommerperioden hvor Musikkens Hus formentligt vil stå tomt.
Musikorganisationen Musik & Ungdom tog i 2010 initiativ til at undersøge hvorvidt det var muligt
at få Orkester Norden til Danmark i perioden 2013-17. Der er den forbindelse blevet udarbejdet en
rapport som Det Obelske Familiefond har givet tilskud til. I forbindelse med denne rapport blev
Skole- og Kulturforvaltningen kontaktet af Musik & Ungdom for at deltage i undersøgelsen om
hvorvidt Aalborg kunne være en mulig værtsby.
I den forbindelse har forvaltningen sammen med Aalborg Event, Aalborg Symfoniorkester, Det
Jyske Musikkonservatorium, Region Nordjylland og Aalborg Universitet arbejdet med at kortlægge
mulighederne for og omkostningerne ved et sådan værtskab. Et eventuelt værtskab for Orkester
Norden kan dog først påbegyndes i 2014, da det sandsynligt, at Musikkens Hus ikke står færdigt i
sommeren 2013. I denne gruppe af interessenter er der enighed om, at det vil være interessant for
Aalborg at gå efter at blive værtsby for det nordisk-baltiske elitetalentprojekt Orkester Norden i
perioden 2014-2018.
For at sikre Aalborgs værtskab for Orkester Norden skal der indgås en samarbejdsaftale mellem
Musikkens Hus i Nordjylland, Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatorium og
Aalborg Kommune. En forudsætning for samarbejdet er, at de forskellige partnere i projektet
bidrager med en række tjenesteydelser fx hjælp til sponsorarbejde og fundrasing, projektet skal have
adgang til lokaler til både øvning og koncert, undervisere og meget andet. Alle partnere har
principielt indvilget i at bidrage med en række tjenesteydelser, disse vil endeligt fastlagt i et tillæg
til den medsendte samarbejdsaftale.
Aalborg Kommune bidrager til projektet via Skole- og Kulturforvaltningen med arbejdskraft i
forhold til forberedelse af projektet, en repræsentant i bestyrelsen for projektet og på sigt skal Skole
og Kulturudvalget behandle en ansøgning om et tilskud i størrelsesordenen 200.000 kr. årligt i hele
perioden. Der er med beslutningen om at indtræde som partner ikke givet tilsagn om tilskud til
projektet. Det vil der blive søgt om særskilt på et senere tidspunkt. Derudover bidrager Aalborg
Kommune via Aalborg Event med hjælp til markedsføring og PR i Nordjylland, med bistand til
indgåelse af fordelagtige aftaler om overnatning og bespisning af personer tilknyttet projektet, de
har ansvarlig for koordinering af og håndtering af transport og logistik til projektets arrangementer,
de udarbejder ansøgninger i forbindelse med fundraising og er ansvarlig for kontakt til sponsorer og
udarbejder sponsorkoncepter og til sidst håndterer de det praktiske arbejde med arrangering og
gennemførsel af udendørskoncerter.
Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at det godkendes, at Aalborg Kommune indtræder som
partner i samarbejdet om at sikre Aalborg Værtskabet for Orkester Norden i 2014-2018.

Beslutning:
Godkendt.

