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2016-034837
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender strategien for
rytmisk musik 2018-2022.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en strategi for udviklingen af den rytmiske musik i Aalborg
Kommune. Strategien er udarbejdet i samarbejde med den nedsatte styregruppe og arbejdsgruppe, og er
resultatet af dels en bred og involverede proces, hvor musikmiljøets mange aktører har fremsat forslag,
overvejelser og ideer på workshops og dels af analyser og kortlægning af det rytmiske musikmiljø samt
studietur og andre eksterne oplæg.
Strategien blev mandag den 16. april 2018 præsenteret for og drøftet med miljøets aktører på en konference
på Studenterhuset med deltagelse af blandt andet musikere, arrangører, uddannelsesinstitutioner,
branchefolk og politikere – der var ca. 80 personer til konferencen. På konferencen var der opbakning til
strategien og der er derfor kun sket få småjusteringer siden udvalget fik den præsenteret den 11. april 2018.
Strategien for den rytmiske musik i Aalborg Kommune angiver en retning og fem valgte strategiske spor som
grundlag for områdets udvikling. Den strategiske retning for den rytmisk musik i Aalborg Kommune kan
sammenfattes med følgende:
Samarbejde - Mangfoldighed – Anerkendelse – Fokus.
Startegien indeholder fem strategiske spor der skal sikre udviklingen af den rytmiske musik i Aalborg
Kommune:
1. En strategi for den rytmiske musik
Den rytmiske musik behøver en politisk vedtaget strategi med klar retning og prioritering. En strategi har
betydning for fokus og samarbejde internt i Aalborg Kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.
2. Understøttelse af det mangfoldige lokale musikliv
Aalborg Kommune har et rigt og mangfoldigt musikmiljø, der er masser af musikere og gode muligheder for
undervisning både for børn og unge på alle niveauer. Der et stort vækstlag, masser af koncerter for byens
borgere afholdt af lokale spillesteder, festivaller og koncertforeninger. Aalborg Kommune vil fortsat
understøtte de lokalt forankrede spillesteder, musikere, koncertarrangører og festivaler, samt understøtte
etablerede og entreprenante kræfter i den lokale musikbranche med henblik på at fremme erhvervsmæssig
vækst.
3. Strategiske samarbejder og dialogfora
Det strategiske samarbejde omkring den rytmiske musik kan generelt set styrkes. Musikmiljøet har ikke et
fælles talerør, dialogen mellem musikmiljø og politikerne er sporadisk og det samme gælder det rytmiske
musikmiljøs dialog og samarbejde med andre interessenter på musikområdet – med
uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Samarbejde og dialog er vigtig i forhold til at skabe sammenhæng,
fremdrift og vækst for den rytmiske musik. Erfaringer fra andre kommuner viser, at samarbejdet med fordel
kan organiseres i fora med både rådgivende, koordinerende og eksekverende funktion.
4. Et kompetencecenter og et udviklingsmiljø
Aalborg kommune har flere kreative uddannelser, mange scener mv., men har ikke et skabende
produktions- og udviklingsmiljø, hvor unge ambitiøse kunsterne kan mødes, inspireres og udvikle sig alene
og sammen. Der er mange kompetencer og talenter inden for den rytmiske musik - og også inden for andre
kunstneriske genrer. Kompetencer og kreativitet kan samles i en relevant (tværkreativ) ramme med relevante
faciliteter. Målet er at styrke såvel den enkeltes udvikling som udviklingen af de professionelle scener mv. og
Aalborg Kommune som kulturby. Et kompetencecenter har til opgave at arbejde med erhvervsrådgivning ift.
den lokale musikbranche, blandt andet for at sikre vækst. Det vil også have til opgave at skabe overblik over
og samtænke kommunens musikliv, tilbud mv. herunder fx monitoreringen af øvelokalesituationen.
5. Publikumsudvikling og nye målgrupper
Der er behov for at udvikle nye tilbud til fremtidens målgrupper og at understøtte, at det lokale musikliv har et
nysgerrigt og opsøgende publikum. Det skyldes bl.a. behovet for at imødekomme den demografiske
udvikling i Aalborg kommune og at øge indtjeningsmulighederne.
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Forvaltningen vil i samarbejde med miljøet arbejde med planer for den faktiske udmøntning af de fem
strategiske spor, såfremt strategien godkendes. Forslag til udmøntning vil blive forelagt Sundheds- og
Kulturudvalget.
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Bilag:
Strategi for rytmisk Musik 2018-22
Bilag 1 - Kommissorium
Bilag 2 - Kortlægning
Bilag 3 - De økonomiske vilkår for den rytmiske musik i Aalborg Kommune
Bilag 4 - Opsamling og analyse ift. processen vedr. rytmisk musik
Bilag 5 oversigt over afholdte aktiviteter
Bilag 6 - Invitation og program konference
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