Kortlægning af det rytmiske
musikmiljø i Aalborg Kommune

Forord
Nærværende kortlægning viser, at Aalborg Kommune på mange måder har et rigt og mangfoldigt musikmiljø.
Der er masser af musikere, gode muligheder for undervisning både for børn og unge på alle niveauer. Der et stort og spændende vækstlag, masser af
koncerter for byens borgere afholdt af både spillesteder, festivaller og koncertforeninger. Henover året afholdes der et væld af koncerter.
I 2016 blev der afholdt ca. 1.850 koncerter, hvilket svarer til mere end 30 koncerter hver uge. Koncerterne havde i 2016 et samlet publikum på ca.
390.000, hvilket svarer til, at hver af kommunens borgere går til 1,8 koncerter om året.
Kortlægningen er blevet til ud fra en gennemgang af allerede indsamlet materiale (fx regnskaber, årsberetninger og aktivitetstal) samt samtaler med
nøglepersoner fra kommunens rytmiske musikmiljø.
Det rytmiske musikmiljø er dynamisk og altid i udvikling hvorfor denne kortlægning ikke er udtømmende.
God læsning.

Styregruppen
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Beskrivelse af de udøvende miljøer
Børns møde med musikken
Aalborg Kommunes Kulturskole er Danmarks største med ca. 5.100 elever, langt størstedelen (ca. 80 %) af disse elever spiller traditionelt rytmiske
instrumenter. Samarbejdet mellem Kultuskolen og folkeskolerne er meget velfungerende så børnenes adgang til at spille rytmisk musik er rigtig god.
Der er ligeledes i kommunens fritidscentre og i ungdomsskolen (fx Fristedet og Station 10) fokus på musik og andre kreative interesser. Aalborg
Kommune har i de seneste mere end 30 år dannet rammen for Ungdomsringens Musikfestival (indtil 2017 i AKKC og nu i Nordkraft (fra 2018)) som i
årenes løb har lagt scene til mange unge bands – både lokale og bands udefra.

Hvor mange i Aalborg Kommune spiller musik?
Der findes ikke en eksakt opgørelse af hvor mange af Aalborg Kommunes borgere, der er udøvende musikere. Hvad enten, der er tale om at spille på
et instrument, i band eller synge i kor. Hverken for den rytmiske musik eller musik generelt.
Statens Musikråd fik i 2002 udarbejdet en rapport om amatørmusikkens vilkår1, hvori en af konklusionerne var, at mere end en million danskere var
udøvende inden for musik. Dette svarer til 19% af den danske befolkning over 15 år. Udregnet på baggrund af dette, vil der såfremt borgerne i
Aalborg Kommune ligner resten af danskerne være ca. 34.000 borgere over 15 år som er udøvende inden for musik – ikke kun rytmisk musik. Taget i
betragtning, at Kulturskolen er landets største, kan tallet muligvis være højere endnu.

Den institutionaliserede talentudvikling
I Aalborg Kommune er der mange aktører i forhold til den institutionaliserede talentudvikling fra Folke- og Friskoler med fokus på musik og
Kulturskolen, via gymnasier med musiklinjer, MGK eller HF MusT til Profillæreruddannelsen på UCN, musikuddannelserne på Aalborg Universitet eller
Konservatoriet. På den måde bliver Aalborg Kommune et center, hvor unge musikere med lidt år bagen samles i forbindelse med deres uddannelse.
For dem der ikke vil eller kan det, er der mulighed for at dygtiggøre sig via Den Rytmiske i Nordkraft, kommunens øvrige aftenskoler eller ved
undervisning privat.

1

”Musikkens amatører bør behandles professionelt – rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark” Statens Musikråd (2002)
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De(t) rytmiske miljø(er): Øvelokaler, den uorganiserede talentudvikling og vækstlaget
Aalborg Kommune er en ”ung kommune” med mange studerende også indenfor kreative retninger, derfor er det ikke overraskende, at der er mange
udøvende musikere.
Der findes en række kommunalt støttede øvelokaleforeninger som alle melder, at kapaciteten er fuldt udnyttet, og at de ikke kan honorere den
efterspørgsel der er fra musikerne. Grundet den manglende kapacitet af øvelokaler er der ikke ret stor udskiftning i medlemsskaren i de enkelte
foreninger. Musikerne er dog kreative i at finde rum til øvelokaler og tager både garager, lagerhaller, opbevaringsrum hos Boxit mv. i brug som private
øvelokaler, for et enkelt eller flere bands.
I og omkring både de kommunalt støttede eller private øvelokaler, skabes der uorganiserede udviklingsmiljøer. Disse danner hver især rammen for
små velfungerende rytmiske musikmiljøer. Det store pres på øvelokalerne og den manglende udskiftning i medlemsskaren har den konsekvens, at der
ikke skabes den mulige dynamik i miljøet(erne), hvor nye bands og samarbejder skabes. Det er heller ikke i alle øvelokale komplekser, der findes
samlingsrum, hvor man kan mødes på tværs af de øvende bands, hvilket heller ikke indbyder til nye samarbejder. Der er dog enkelte mindre øvelokale
foreninger eller private øvelokaler, hvor disse samarbejdsmiljøer opstår Fx Playgood, Bunkeren på Vesterbro og musikkollektivet Lydtæt.
Der er ikke nogen af kommunens øvelokaleforeninger (hverken de kommunalt støttede eller de private), der har en ansat der foruden driften af
foreningerne kan rådgive medlemmerne i forsøget på at skabe en karriere som musiker og skabe relationer både i foreningen eller med aktører
udenfor.
På trods af udfordringerne i forhold til øvelokalerne findes der et spændende og godt vækstlag i kommunen. Et vækstlag, der har gode muligheder for
at præsentere deres musik på flere af byens scener. Der er flere koncertaktører, der tager opgaven vedrørende vækstlagspleje seriøst og skaber
muligheder for bands og solister for at udvikle sig. Både Studenterhuset, Nibe Festival og Skråen præsenterer i regi af Bandbattle, wildcard til
LiveCamp og Way Up North årligt bands uden for Aalborg og Nordjylland i forbindelse med både SMUK FEST(Skanderborg), SPOT Festival (Aarhus) og
Reeperbahn Festival (Hamborg).
De bands, der bliver udvalgt har så høj en kvalitet, at de kommer gennem nåleøjet på de forskellige udenbys arenaer (som ikke blot lader
Studenterhuset og Skråen selv bestemme) og er gentagne gange blevet bemærket som positive oplevelser af musikskribenter fra ind- og udland.
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Beskrivelse af den kommercielle musikbranche
Musikindustrien (de kommercielle musikaktører)
Der er i Aalborg kommune ikke en særligt stor musikbranche, det er ikke her de nationale pladeselskaber, bookingbureauer mv. holder til. Kigger vi på
hele Nordjylland er tendensen den samme, der findes enkelte aktører de fleste små enmandsvirksomheder og enkelte en smule større.
Der er et enkelt meget markant firma (set med både nationale og internationale øjne) TG Management og Publishing, der fx havde stor succes med
bands som fx AQUA. Firmaet har siden midt 80-erne været en del af det danske musikmiljø og har fx involveret i foredragsvirksomhed i Promus regi i
Aarhus, deltaget i branchemesser mv. i hele verden som en del af den danske delegation. Firmaet har dog ikke nogen nævneværdig relation til det
lokale musikmiljø.
Der er flere små pladeselskaber, der er skabt pga. udgivelsen af et enkelt bands materiale og som ikke derudover har mange bands (hvis nogen) i
folden. Der findes ikke nogen management- eller bookingselskaber foruden TG Management. Der er dog enkeltpersoner, der agerer manager eller
booker for et enkelt eller få bands.
Der er i området en række lydstudier på vidt forskellige niveauer, dog er der ikke et studie på nationalt eller internationalt niveau som tiltrækker
musikere udefra, som kan inspirere kommunens eget rytmiske musikmiljø. Flere af disse studier (eller personerne bag) ernærer sig ligeledes ved at
være producere eller at arbejde med udvikling af lydbilleder eller lydidentiteter til andre firmaer fx Soundbranding og Steincke Sound Lab.

De professionelle musikere
Der findes flere rytmiske musikere som ernærer sig af musikken, men vilkårene er ikke i top. De musikere, der har en baggrund fra konservatoriet har
undervisningsjobs på kulturskoler, aftenskoler eller i privat regi som en betydelig del af deres indtjening. De autodidakte arbejder i andre brancher fx
som skolelærere, postbude eller andet, hvor jobbet kan kombineres med det at være udøvende musiker.
En udfordring, der rammer både de uddannede og de autodidakte musikere er, at det er svært at få lønnede spillejobs (specielt hvis man spiller sin
egen musik). Musikerne er ligeledes udfordret af, at der mangler de uorganiserede miljøer at udvikle sig i, (pga. manglende rollemodeller og fysiske
rammer), de mangler muligheden for at møde branchen (deres kommende pladeselskab, booker eller manager) og en organisation eller et sted at
søge vejledning i.
De musikere, der enten har fokus på de udenlandske markeder eller er solister eller freelance musikere, virker til at have en lille fordel fordi de
relationer i lille så stor udstrækning kan plejes med base her i kommunen, som den kan fra Aarhus eller København.
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Der viser sig ikke et tydeligt samarbejde på tværs af aktørerne i den kommercielle musikbranche. Der er heller ikke et naturligt samlingssted/forum
hvor disse aktører kan mødes og skabe sig et netværk.
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De rytmiske landkort
Aalborg Kommune

Blå Prik – spillested
1. Foreningen Nordboerne, Kelterne og
Økologerne – Halkær Kro
2. Station 10
3. Trekanten
4. Kultur 9310 – Vodskov Kultur og
Idrætscenter

Grøn Prik - etableret
festival/event med fast
placering
1. Nibe Festival
2. Grøn Koncert
3. Limfjordsfest
4. Danmark Dejligst i Hals
5. Jazz i Muldbjergene (Dokkedal)
6. Musik på Volden/Danmark Dejligst i
Klarup
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Kort over bymidten

Blå prik – spillested

Grøn prik - etableret festival/event
med fast placering

Gul prik – Kommerciel aktør

1. Aalborg Kongres- og Kulturcenter

1. Down The Drain (endagskoncert)

1. Café Ulla T

2. Huset
3. Studenterhuset
4. Folkekirkens Hus
5. 1000fryd
6. Musikkens Hus
7. Skråen og Baghuset
8. Platform 4

2. KUNSTEN – Summer Lounge
3. Torsdagstræf (Huset)
4. Aalborg Karneval
5. Den Blå Festival
6. Aalborg Regatta
7. Fredagsfester

2. Café Frederiksberg
3. Café Vesterå
4. Jomfru Ane Gade
5. Ved Stranden mm.

10

Musikaktører i Aalborg Kommune
Primære aktører
Primære aktører inden for det rytmiske musikmiljø defineres som værende:
Institutioner, foreninger eller virksomheder hvor den rytmiske musik er en del af kerneopgaven enten via koncertvirksomhed, produktion eller
understøttelse af vækstlaget og at der er tale om aktører med en væsentlig volumen i aktiviteterne, at der er tale om aktører med en hvis økonomisk
tyngde og mulighed for at påvirke det øvrige musikmiljø.
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Studenterhuset
Regionalt spillested

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Studenterhuset

Studenterhuset er en forening med en bestyrelse.

Studenterhuset er Aalborgs nuværende regionale
spillested.

Studenterhuset er et professionelt drevet spillested
med ansatte til ledelse, booking, bardrift mv.

Studenterhuset råder over bygningen
Studenterhuset der rummer 3 sale fra 40-470
gæster.

Studenterhuset er Nordjyllands centrale spillested for
original - og nytænkende rytmisk musik; det nordjyske
”holdepunkt” for såvel danske - og udenlandske
vækstlagsmusikere som for det nysgerrige
musikpublikum.

Studenterhuset har mange frivillige som står for
barvagter, afvikling og planlægning af koncerter mv.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Studenterhuset fremstår som det aktive rytmiske
spillested i Nordjylland, der tør tage chancer og sætte den
nye og spændende musik på programmet.
Studenterhuset er kendt for at have en skarp profil samt
evne og vilje til at udvikle sig.

Studenterhuset har egenfinansiering via entré,
cafédrift samt sponsorer og fondsmidler.

Studenterhuset afholdt i alt ca. 200 rytmiske
koncerter i 2016.

Studenterhuset modtager følgende tilskud fra Aalborg
Kommune:

Mere end 1/3 af de afholdte koncerter i 2016 var
med lokale eller regionale vækstlagsbands
/kunstnere heraf blev flere præsenteret udenfor
Aalborg i forbindelse med Studenterhusets
scener på SPOT festival og Reeperbahn Festival.

Studenterhuset har endvidere ansvaret for driften af
Platform4, Metropol og Northern Winter Beat (se mere
nedenfor).






Drift - 1.1 mio. kr.
NWB - 0,15 mio. kr.
Platform 4 - 0,5 mio. kr.
Metropol - 0,55 mio. kr.

Herudover modtager Studenterhuset 1,7 mio. kr. fra
staten.

Studenterhuset råder ligeledes over Platform 4s
café og sal med plads til 180 publikummer?

Studenterhuset havde i 2016 ca. 11.000
betalende publikummer til de rytmiske
koncerter.
Status for Platform4, Northern Winter Beat og
Metropol kan ses nedenfor.
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Skråen
Driftstilskud og honorarstøtte

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Skråen

Skråen er en Forening med en bestyrelse.

Skråen er et kraftcenter for hele den rytmiske scene i
Nordjylland og har været det i mange år.

Skråen er et professionelt drevet spillested med
ansatte til ledelse, booking, bardrift mv.

Skråen råder og egne lokaler i Nordkraft – 3 sale
fra 80-1300 publikummer.

Skråen har i rammerne i Nordkraft fået en ny base til at
videreudvikle deres brede musikprofil. Målet for Skråen
er at præsentere den bedst mulige kvalitet inden for alle
genrer, med både nye og etablerede navne.

Skråen har mange frivillige som står for barvagter
og afvikling af koncerter mv.

Skråen er regionens udadvendte spillested både over for
publikum og musikmiljøet. Skråen har derudover en
forpligtelse over for den nordjyske rytmiske scene, med
en høj prioritering af både vækstlag og etablerede
musikere.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Skråen har egenfinansiering via entré, barsalg,
andre arrangementer samt sponsorer og
fondsmidler.

Skråen har i 2016 afholdt ca. 340 rytmiske
koncerter heraf 120 lokale bands. Kravene om
minimum 100 koncerter og mindst 40
præsentationer af lokale rytmiske kunstnere er
opfyldt.

Skråen modtager ca. 2,5 mio. kr. i tilskud fra
Aalborg Kommune.
Herudover modtager Skråen ca. 0,7 mio. kr. fra
staten i honorarstøtte.

Skråen har i 2016 haft ca. 75.000 publikummer til
de afholdte koncerter, Skråen By Night og
Fredagsfesterne i Karolinelund.
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Musikkens Hus
Driftstilskud fra kommune og stat

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Musikkens Hus

Musikkens Hus er en erhvervsdrivende fond med
en bestyrelse.

Musikkens Hus har en række koncertrum fra 1001300 publikummer.

Musikkens Hus er ikke blot et hus for den klassiske musik.
De giver med nye spektakulære rammer Aalborg nogle
helt nye muligheder for præsentationer af rytmisk musik
på et højt nationalt og internationalt niveau.
Musikkens Hus præsenterer etablerede nationale og
internationale navne fra mange forskellige rytmiske
genrer fra jazz til pop og rock.
Musikkens Hus præsentere ikke blot rytmisk musik i den
nye spektakulære koncertsal men afholder også rytmiske
koncerter i intimsalen og på øverste foyer.

Musikkens Hus er et professionelt drevet
koncerthus med en betydelig driftsorganisation.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Musikkens Hus har egenfinansiering via entré,
barsalg, andre arrangementer, lejeindtægter samt
sponsorer og fondsmidler.

I 2016 havde Musikkens Hus i al 100.000
koncertgæster heraf pålyser Musikkens Hus at de
ca. 21.000 var til rytmiske koncerter.

Musikkens Hus modtager følgende tilskud fra
Aalborg Kommune ca. 0,6 mio. kr. til Aalborg
Operafestival, ca.9,9 mio. kr. til drift og 12,5 mio. i
anlægstilskud.

Der blev i 2016 afholdt ca. 100 koncerter hvor
mange af disse der var rytmiske er ikke blevet
oplyst.

Herudover modtager Musikkens Hus ca. 4,6 mio.
kr. fra staten i driftstilskud.
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1000fryd
Driftstilskud og honorarstøtte

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

1000fryd

1000fryd er en Forening med en bestyrelse.

1000fryd præsenterer de smalle nyskabende undergenrer
inden for den rytmiske musik og er det spillested udenfor
København, der har den mest internationale
programprofil.

1000fryd er et professionelt drevet spillested med 2
ansatte bestyrere.

1000fryd er et kulturhus med en række
faciliteter – til koncerter har de salen og
biografen med plads til 30-100 publikummer.

1000fryd har igennem mange år formået at være det
spillested udenfor København, der præsenterer de mest
interessante udenlandske navne inden for den rytmiske
musik.
Ydermere har 1000fryd en meget veludviklet musikprofil,
der med et højt niveau og konstant fokus på den
kontinuerlige udviklingsproces.

1000fryd har mange frivillige som står for barvagter,
afvikling og planlægning af koncerter mv.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

1000fryd har egenfinansiering via entré og barsalg.

I 2016 har 1000fryd afholdt ca. 320 koncerter.

1000fryd modtager ca. 1,1 mio. kr. i tilskud fra
Aalborg Kommune.

1000fryd har i 2016 haft ca. 7.800 publikummer
til koncerter.

Herudover modtager 1000fryd ca. 0,3 mio. kr. fra
staten i honorarstøtte.
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Huset
Driftstilskud og honorarstøtte

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Huset

Huset er en selvejende institution med en
bestyrelse.

Huset råder over en café samt en sal med plads til 50-100
publikummer.

Huset er et professionelt drevet kulturhus
med ansatte til ledelse, booking, PR mv.

Huset råder over et fuldtudstyret øvelokale.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Huset har egenfinansiering via fx cafédrift,
entré og barsalg.

Huset Som rytmisk spillested oplever en positiv tendens
med voksende besøgstal til mindre koncerter, mens
konkurrencen om publikums gunst til
udendørsarrangementer har betydet en faldende
interesse for sommerkoncerterne i Huset’s gård.

Huset har en række etablerede scener for henholdsvis
jazz, verdensmusik, folk og blues og klubben ”Klub
Husfred” (der præsenterer akustiske genrer som singer &
songwriter, Alternativ folk og Roots).
Der præsenteres et program med et højt kunstnerisk
niveau indenfor de smalle genrer som jazz, verdensmusik
og ”Klub Husfred’s”.
Huset lægger også lokaler til andre arrangørers
koncertvirksomhed fx Jazzclub Satchmo, Papaya og
Danish Vaishyas.
Huset råder endvidere over 1 øvelokale samt lægger
lokale til kor mv.

Huset modtager ca. 4,6 mio. kr. i tilskud fra
Aalborg Kommune heraf 0,4 mio. kr.
øremærket rytmisk musik.
Herudover modtager Huset ca. 0,4 mio. kr. fra
staten i honorarstøtte.

Huset har i 2016 afholdt 110 koncerter (herudover
afholdt eksterne aktører 38 koncerter på Huset).
Huset havde i 2016 6.500 publikummer til deres
koncerter (derudover var der ca. 1.900 til koncerterne de
eksterne aktører afholdt).
Huset har styrket sit netværk i de smalle genres
brancheorganisationer og oplever en øget fokus på Huset
som aktør på den rytmiske scene både lokalt og nationalt.
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Nibe Festival
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Nibe Festival

Nibe Festival er en forening med en tilknyttet fond
med bestyrelser for begge.

Nibe Festival afholdes i Skalskoven og råder ikke
over faste koncertfaciliteter.

Nibe Festival har igennem en lang årrække udviklet sig til
at blive en af Danmarks største festivaler og en af de
største årligt tilbagevendende kulturbegivenheder i
Nordjylland.
Nibe festival er i programlægningen folkelig og det lokale
vækstlag tilgodeses samtidig med, at der ikke gås på
kompromis med det kunstneriske niveau af programmet.
Nibe Festivalen har etableret sig som en betydningsfuld
festival indenfor den rytmiske musik og er et rigtig godt
brand for Aalborg Kommune.

Nibe Festival er en professionelt drevet festival
med ansatte til ledelse, økonomi, booking, PR, mv.
Nibe Festival har mange frivillige hvilket gør
festivalen mulig.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Nibe Festival har egenfinansiering via fx billetsalg,
barsalg, sponsorer mv.

Nibe Festival oplevede i 2016 den hidtil meste
succesfulde festival til dato.

Nibe Festival modtager ca. 250.000 kr. i tilskud fra
Aalborg Kommune.

Mere end 15.000 gæster per dag samt en rekord
stor omsætning samt udlodning.

Nibe Festival modtager ingen tilskud fra staten.

Nibe Festival afholder hvert år mellem 80 og 90
koncerter hvoraf mellem 10 og 15 er med lokale
bands.
Nibe Festival præsenterer et lokalt band årligt på
LiveCampen på SmukFest.
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Aalborg Kongres og Kulturcenter
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

AKKC

AKKC er en selvejende institution med en
bestyrelse.

AKKC rummer en langt række sale fra ca. 200 til
2.500 publikummer.

AKKC er både et hus for både kongresser og et kulturhus.
De præsenterer en række store nationale og
internationale rytmiske navne inden for en række genrer,
men musikken er ikke deres primære beskæftigelse.

AKKC er et professionelt drevet Kongres og
Kulturcenter med en betydelig driftsorganisation.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

AKKC har egenfinansiering via entré, andre
arrangementer samt sponsorer og fondsmidler.

AKKC afholdt 19 koncerter i 2016.

AKKC modtager ca. 18 mio. kr. i driftstilskud og ca.
8 mio. kr. i anlægstilskud fra Aalborg Kommune.

I 2016 havde AKKC i alt haft ca. 25.000
publikummer.

AKKC modtager ingen tilskud fra Staten.

18

Skråens Venner/Skovrock
Intet tilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Skråens Venner/Skovrock

Skråens Venner er en Forening med en valgt
bestyrelse.

Ingen, koncerterne afholdes på byens udendørs
arenaer såsom Skovdalen eller indendørs i
Gigantium.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Skråens Venner har egenfinansiering via entré og
barsalg.

Der blev i 2016 afholdt 8 Skovrock
arrangementer med i alt ca. 25.000
publikummer.

Skråens Venner/Skovrock står præsenterer i løbet af
sommeren store danske og internationale navne i
Skovdalen og Mølleparken samt arrangerer store idendørs
koncerter i Gigantium med AKKC.

Skråens Venner modtager ingen tilskud fra Aalborg
Kommune eller staten.

Der blev ligeledes afholdt 1 koncert i Gigantium
med 7.000 publikummer.
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Sekundære aktører
Sekundære aktører inden for det rytmiske musikmiljø defineres som værende:
Institutioner, foreninger eller virksomheder hvor enten den rytmiske musik ikke er en del af kerneopgaven enten via koncertvirksomhed, produktion
eller understøttelse af vækstlaget og at der er tale om aktører med lille volumen i aktiviteterne, at der er tale om aktører uden en hvis økonomisk
tyngde og uden mulighed for at påvirke det øvrige musikmiljø.
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Nordkraft Big Band
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Nordkraft Big Band

Nordkraft Big Band er en selvejende Institution
med en bestyrelse.

Ingen deres aktiviteter holdes hos andre aktører.

Nordkraft Big Band er Aalborg Kommune og Nordjyllands
rytmiske ensemble, der sætter fokus på den rytmiske
musik gennem koncertvirksomhed og lignende tiltag.
Nordkraft Big Band er et rytmisk ensemble, der har
rødder i den amerikanske bigband-tradition. Bigbandet
samarbejder med forskellige nationale/internationale
kunstnere og afsøger forskellige genrer.

Nordkraft Big Band har en fastansat manager.
Nordkraft Big Band består af 19 faste musikere.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Nordkraft Big Band har egenfinansiering via fx
honorarer, fondsmidler og sponsorer.

Nordkraft Big Band har lavet 7 projekter i 2016
afholdt 8 koncerter for alt ca. 2.700 publikummer
heraf 6 er af koncerter foregået i Aalborg
Kommune.

Aalborg Kommunes tilskud til Nordkraft Big Band
er ca. 200.000 kr.
Herudover modtog Nordkraft Bg Band 150.000 kr. i
tilskud fra staten i 2016.

Et af de afholdte projekter i 2016 har været en
skolekoncert med deltagelse af 250 børn.
Musikerne i Nordkraft Big Band er i 2017 blevet
aflønnet med tariffen for koncerterne men
bidrager stadigvæk med mere end 1.100 frivillige
timer i forhold til prøverne.
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MUSAM
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

MUSAM

MUSAM er en forening med en valgt bestyrelse og
to valgte kunstneriske konsulenter.

Ingen deres aktiviteter holdes hos andre aktører.

MUSAM - Musisk sammenslutning i Aalborg uddeler
midler til den rytmiske musik på vegne af Aalborg
Kommune.
MUSAMs formål er at støtte det rytmiske musikmiljø i
Aalborg Kommune, og der kan ydes støtte til alle
musikere og bands i den rytmiske genre i kommunen.
MUSAM består af enkeltpersoner, spillesteder, foreninger
osv. i det Aalborggensiske musikmiljø.

MUSAM har en deltidsansat til at forestå det
administrative arbejde vedrørende ansøgninger,
bevillinger mv.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Aalborg Kommunes tilskud til MUSAM er på ca.
250.000 kr. årligt.

I puljerne hos MUSAM blev i 2016 ansøgt for ca.
675.000 kr. de uddelte ca. 170.000 kr. og måtte
give afslag til ca. 75 % af ansøgningerne.

MUSAM modtager ikke tilskud fra Staten.

MUSAM Arbejder løbende med nye måder at
understøtte vækstlaget på. I 2016 resulterede
det i at MUSAM var part i arrangementet
PITSPOT. Et arrangement i dagene op til SPOT
festivalen. Her fik flere lokale vækstlagsbands
muligheden for at lave en showcase for en række
inviterede branchefolk.
Derudover har MUSAM indgået en aftale med
det lokale firma Livebussen om en række klip til
leje af bussen i forbindelse med udvalgte
bands/solister.
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Platform 4
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Platform 4

Platform 4 er fra 2017 blevet en del af
Studenterhuset, dog har de egen bestyrelse for
foreningen Platform 4.

Platform4 har en ny renoveret café samt en sal
med plads til ca. 180 publikummer.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Platform 4 har egenfinansiering via fx billetsalg,
barsalg, sponsorer mv.

Platform 4 afholdt ca. 75 koncerter i 2016.

Platform 4 er et kreativt miljø, hvor digitale kunstarter
kan udfoldes og hvor spirende virksomheder kan udvikle
sig, herunder det elektroniske lydunivers.
Platform 4 er en vigtig aktør for udbredelsen af den
avantgardistiske elektroniske musik og lydkunst, de ser
dog ikke sig selv primært som et spillested.

Der var ca. 1.150 publikummer til koncerterne.

Aalborg Kommunes tilskud til Platform 4 udbetales
til Studenterhuset, der har ansvaret for driften af
Platform 4.
Platform 4 modtager ikke tilskud fra Staten.
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Trekanten
Kommunal Institution

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Trekanten

Trekanten er en kommunal institution med en
række fastansatte herunder også til afvikling af
koncerter.

Trekanten har en sal med plads til ca. 180
publikummer.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Trekanten har egenfinansiering via entré samt
sponsorer og fondsmidler.

Trekanten afholdt i 2016 48 koncerter.

Trekanten er et kulturhus, der som en del af deres tilbud
afholder koncerter inden for en række genrer.
Trekanten råder endvidere over 2 øvelokaler, der kan
bookes løbende.

Trekanten er en kommunal institution med et
kommunalt budget på ca. 5,9 mio. kr.
Trekanten modtager ikke tilskud fra staten.

Trekanten råder over to fuldtudstyrede
øvelokaler.

Trekanten havde i 2016 ca. 15.000 til
arrangementer i Salen, hvor Trekantens
kulturarrangementer foregår, hvor mange af
disse der er koncertgæster kan ikke opgøres.
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Den Blå Festival
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Den Blå Festival

Den Blå Festival er en forening med en valgt
bestyrelse.

Ingen, festivalen afholdes i byens rum og på en
række af byens små scener.

Den Blå Festival afholdes i august og tilbyder en lang
række gratis koncerter på byens pladser samt på byens
spillesteder og værtshuse. Den Blå festival er med til at
skabe et godt samarbejde mellem de forskellige aktører
så der præsenteres både standard blues og jazz samt
nyere moderne afarter af genrerne.
Den Blå Festival er med til at brande Aalborg som en by
med et livligt og alsidigt musikliv. Festivalen viser vilje til
fornyelse dog uden at gå på kompromis med festivalens
sjæl.
Den Blå festival indgår i programmet for Aalborg Festivals.

Der er ingen ansatte.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Den Blå Festival har egenfinansiering via barsalg
og sponsorer.

Den Blå Festival havde i 2016 ca. 7.500
publikummer.

Den Blå Festival modtager ca. 150.000 kr. i tilskud
fra Aalborg Kommune.

Der blev afholdt 85 koncerter i forbindelse med
Den Blå Festival 2016.

Den Blå Festival modtager ikke tilskud fra staten.
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Northern Winter Beat
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Northern Winter Beat

NWB er et projekt under Studenterhuset.

NWB er en vinterfestival, der afholdes i slutningen af
januar hvert år. Festivalens koncerter vil finde sted på de
fire arrangerende spillesteders egne scener, og på steder i
Aalborg, der ikke sædvanligvis fungerer som scener, men
som i forbindelse med festivalen bliver omdannet til
sådanne.

Studenterhuset har ansvaret for projektet og
økonomien men den kunstneriske planlægning
foregår i samarbejde med Skråen og Huset. Fra
2019 er 1000fryd igen med.

NWB afholdes på byens spillesteder samt i nye
spændende rum der ikke normalt anvendes til
musik.

Festivalen er ikke en genrefestival, men vil præsentere
rytmisk musik i sin helhed, med særligt fokus på de
områder af den rytmiske musik hvor der sker væsentlige
kunstneriske nybrud.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

NWB har egenfinansiering via fx billetsalg, barsalg,
sponsorer mv.

Der blev præsenteret ca. 40 bands på en række
forskellige scener i byen lige fra de gængse på
spillestederne til ubåden på Springeren.

Aalborg Kommunes tilskud til NWB udbetale til
Studenterhuset.
NWB er en del af den regionale spillesteds aftale
med Studenterhuset, men der modtages ikke
særskilt tilskud fra staten til NWB.

Northern Winter Beat har mellem 650 og 1.000
publikummer hver af dagene.
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Metropol
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Metropol

Metropol er et projekt under Studenterhuset.

Ingen, den afholdes i byens rum og på udvalgte
spillesteder.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Metropol har egenfinansiering via fx billetsalg,
barsalg, sponsorer mv.

Den første Metropol Festival blev afholdt i 2016
og der blev afholdt ca. 40 koncerter på en lang
række scener rundt om i byen.

Metropol er Aalborgs nye urbane festival, den er en to
dages lang fest, der vil få Aalborg til at syde og boble.
Metropol bringer KLUBBEN og festen ud i byrummet, og
hver dag får en ny festivalplads.
Metropol indgår i programmet for Aalborg Festivals og er
finansieret af Aalborg Kommunes tilskud til denne.

Aalborg Kommunes tilskud til Metropol indgår i
tilskuddet til Aalborg Festivals som udbetaler
midlerne til Studenterhuset.

Der var ca. 10.000 publikummer til festivalen.

Metropol er en del af den regionale spillesteds
aftale med Studenterhuset, men der modtages
ikke særskilt tilskud fra staten til Metropol.
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Aalborg Festivals
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Aalborg Festivals

Aalborg Festivals er en selvejende Institution med
en bestyrelse.

Aalborg Festivals har ikke egne lokaler,
aktiviteterne foregår hos andre aktører og i
byens rum.

Aalborg Festivals er en 12 dages kulturbegivenhed i
august med musik, kunst, teater og shows for folk i alle
aldre.
Blandt de største begivenheder er musikfestivalerne
Metropol og den Blå Festival, spilfestivalen Game Scope
og den nye Kunstfestival. I Spejlteltet på Teglgårdsplads
kan man i hele perioden opleve nycirkus, cabaret,
burlesque og komik.

Aalborg Festivals har en lille organisation
bestående af en leder og en studentermedhjælper.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Aalborg Festivals har egenfinansiering via fx
sponsorer og fondsmidler.

Status for de enkelte rytmiske arrangementer der
finder sted under Aalborg festivals findes i
beskrivelsen af de respektive arrangementer fx
Den Blå Festival og Metropol.

Aalborg Kommunes tilskud til Aalborg Festivals er
på ca. 1,5 mio. kr. årligt.
Aalborg Festivals modtager ikke tilskud fra staten.
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Aalborg Metal Festival
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Aalborg Metal Festival

Aalborg metal Festival er en forening med en
bestyrelse.

Aalborg Metal festival afholdes på
Studenterhuset.

Aalborg Metal Festival er med til at styrke Aalborgs
position inden for metalgenren, da den tiltrækker et stort
publikum og giver omtale i landsdækkende medier og på
de for genren relevante hjemmesider – også uden for
landets grænser.
Festivalen har igennem en årrække bevist sin
levedygtighed og er stadigvæk en begivenhed både
publikum og musikere indenfor genren gerne vil være
med til.
Aalborg Metal Festival er en vigtig aktør i forhold til at
brande Aalborg som en by med et levende og alsidigt
musikliv.

Festivalen har ingen ansatte.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Aalborg Metal Festival har egenfinansiering via fx
billetsalg og sponsorer.

Aalborg Metal Festival havde i 2016 ca. 1.800
publikummer (det er meget tæt på udsolgt).

Aalborg Metal Festival modtager ca. 100.000 kr. i
tilskud fra Aalborg Kommune.

Der blev præsenteret 22 bands på Aalborg Metal
Festival 2016.

Aalborg Metal Festival fik i 2016 50.000 kr. i
projekttilskud fra Staten.
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Aalborg Karneval
Driftstilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Aalborg karneval

Aalborg Karneval er en forening med en valgt
bestyrelse.

Aalborg Karneval bruger byens rum til de fleste
aktiviteter, men har bygningen Carnival Village
hvor de lokale karnevalsgrupper kan forberede
vogne og kostumer til optoget.

Aalborg karneval indeholder en række musikelementer
både i forbindelse med den internationale parade,
børnekarnevallet, den store parade og til festen i
Kildeparken.
Aalborg karneval har de senere år arbejdet på at udnytte
den opsatte logistik til at øge indtægterne ved afholdelse
af rytmiske koncerter.

Aalborg Karneval er en professionelt drevet event
med en række ansatte til planlægning, udvikling,
fundrasing mv.
Aalborg Karneval har mange frivillige som gør
arrangementerne mulige.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Aalborg Karneval har egenfinansiering via fx
loyalitetsarmbånd, barsalg, sponsorer mv.

Aalborg Karneval hade i 2016 ca. 115.000
gæster, hvor mange af disse der er
publikummer til koncerter kan ikke opgøres.

Aalborg Karneval modtager ca.500.000 kr. i tilskud
fra Aalborg Kommune.
Aalborg Karneval modtager ikke tilskud fra staten.

Der afholdes årligt ca. 50 koncerter i
forbindelse med karnevallets forskellige
aktiviteter.
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Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne
Honorarstøtte

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne

Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne er
som navnet antyder en forening med en bestyrelse.

Foreningen Nordboerne, Kelterne og
Økologerne afholder deres koncerter på Halkær
Kro, hvor der er plads til ca. 250. publikummer

Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne afholder
deres koncerter på Halkær Kro og repertoiret er folk og
roots.
Musikforeningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne er
en vigtig aktør på Aalborgs rytmiske scene, både i forhold
til genren de bevæger sig i men også fordi de er med til at
sikre et koncertudbud udenfor Aalborg by.

Der er ingen ansatte i foreningen.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne har
en egenfinansiering via fx entré.

Foreningen Nordboerne, Kelterne og
Økologerne afholdte ca. 25 koncerter i 2016.

Foreningen modtager ca.130.000 kr. i tilskud fra
Aalborg Kommune øremærket rytmisk musik.

Der var ca. 2.000 publikummer til koncerterne i
2016.

Herudover modtager foreningen 130.000 kr. fra
staten i honorarstøtte.
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Baghuset
Lokaletilskud (Folkeoplysningsloven)

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Baghuset

Baghuset er en forening med en valgt bestyrelse.

Baghuset er en forening hvis primære opgave er at drive
de 12 øvelokaler der befinder sig i kælderen under
Nordkraft.

Der er ingen ansatte.

Baghuset har en sal med plads til ca. 75
publikummer.

Baghuset råder over en lille café med scene og udstyr
hvor der bliver afholdt få koncerter med vækstlagsbands
– mest lokale. Der må dog jf. deres lejekontrakt ikke
afholdes kontinuerlige koncerter i caféen.

Baghuset råder over 12 øvelokaler uden fast
udstyr.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Baghuset modtager lokaletilskud fra
Folkeoplysningsudvalget samt kontingenter.

Der er omkring 120 medlemmer der fordelt på
46 bands og solister.
Der er pt ikke ledige øvelokaler i Baghuset.
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Station 10
Kommunal Institution

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Station 10

Station 10 er en kommunal institution med en række
fastansatte herunder også til den del af aktiviteterne
i huset der er musik.

Station 10 har en lille sal der kan bruges til små
koncerter med byens helt unge musikere.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Station 10 er en kommunal institution under Ung
Aalborg.

Øvelokalet bliver brugt i rimeligt omfang men
er forbeholdt unge mellem 13 og 19 og kan
derfor ikke tage trykket af de andre øvelokaler.

Station 10 – Mediehuset er for alle unge mellem 13 og 19
år der er fra Aalborg Kommune.
Station 10 er et hus med fokus kreative interesser som fx
musik og spiludvikling.

Station 10 råder over et fuldtudstyret
øvelokale.

Der afholdes koncert 1 gang hver måned med
lokale bands/solister.
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Folkekirkerne og Folkekirkens Hus
Ingen tilskud

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Folkekirkerne i Aalborg Kommune

Folkekirkerne har hver deres professionelle
driftsorganisation med personale.

Folkekirkerne har hvert deres rum der kan
bruges til rytmiske koncerter

Folkekirkens Hus er en Selvejende Institution med en
professionel driftsorganisation med ansatte der også
har fokus på

Folekirkens Hus har en række faciliteter til
arrangementer herunder en sal med plads til
220 publikummer

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Folkekirkerne er finansieret af staten.

Det er ikke muligt at lave en samlet oversigt
over aktiviteterne i Folkekirkerne.

Folkekirkerne afholder i større eller mindre grad rytmiske
koncerter fx Hasseris Kirke, Vor Frue Kirke og Vesterkæret
Kirke har stor tradition for rytmiske arrangementer.

Folkekirkens Hus
Folkekirkens Hus indeholder tre lag. Det første lag består
af et arbejdsfællesskab, det andet lag består af en række
kirkelige aktiviteter og det tredje lag består af en række
udadvendte aktiviteter, som f.eks. koncerter, foredrag,
samtaleaftener, højskoleaftener, sangaftener mv., hvor
kendte kunstnere gæster Folkekirkens Hus for at dele
deres kunst og begavelse med alle, der har lyst til at se,
lytte, samtale, diskutere og lære.

Folkekirkens Hus kulturelle aktiviteter er finansieret
via fondsmidler og egenindtægter.

Folkekirkens Hus er ramme for både rytmiske
og klassiske koncerter.
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Aalborg Events
Kommunal enhed

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

Aalborg Events

Aalborg events er en kommunal enhed under
Borgmesterens Forvaltning.

Aalborg Events bruger byens rum som scene for
koncerterne.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

Aalborg Events er på det kommunale budget.

Til Aalborg Regatta præsenteres hvert år 8-10
bands, for ca. 45.000 publikummer (Det er de
estimerede besøgende til Aalborg Regatta).

Aalborg Events er arrangører af en række store
begivenheder som fx Aalborg Regatta, Tall Ship Races og
DGI-landstævne.
I disse begivenheder er gratis rytmiske koncerter en
betydelig del af programmet.
Aalborg Regatta er en årlig tilbagevendende begivenhed (i
de år hvor der ikke er Tall Ship Races).

De enkelte begivenheder finansieres via kommunale
tilskud, sponsorater, fondsmidler mv.

Til Tall Ships Races 2015 blev der afholdt 113
koncerter, for mere end 700.000 publikummer
(Det er de estimerede besøgende til Tall Ship
Races).
Til DGI Landsstævne 2017 blev der afholdt
mere end 40 koncerter, for betragteligt
publikum der ikke kan angives nærmere.

35

KUNSTEN
Ingen tilskud til musik

Beskrivelse herunder – formål og musikalsk profil

Organisationsform, ledelse mv.

Fysiske faciliteter

KUNSTEN

KUNSTEN er en selvejende institution med en
udpeget bestyrelse.

KUNSTEN bruger deres park som ramme for de
rytmiske arrangementer.

KUNSTEN har som noget nyt i 2017 lanceret en række
udendørs koncerter/events KUNSTEN Summer Lounge
med stort på udban kultur, rytmisk musik foruden
kunsten.

KUNSTEN er et professionelt drevet kunstmuseum
ansat personale til PR, arrangementsplanlægning,
regnskab mv.

Økonomi og indtægtskilder

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau

KUNSTEN har en egenfinansiering via fx sponsorer og
fondsmidler.

I oversigten over koncerter og publikummer i
2016 tæller KUNSTENS arrangementer ikke
med.

Aalborg Kommunes tilskud til KUNSTEN er på ca. 7,9
mio. kr. årligt.
KUNSTEN modtager ca. 2,8 mio. kr. fra staten i
tilskud (ikke til musik).

KUNSTEN afholdte først i 2017 11 Lounge
arrangementer henover sommeren.
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Aktør – mindre koncertforeninger
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe
Danish Vaishays
Danish Vaishays er en arrangør gruppe der løbende over året afholder en række koncerter med alternativ og eksperimenterende musik på forskelige venues i byen.

Jazzclub Satchmo
Jazzklub Satchmo præsenterer en række koncerter med standard jazz primært i Husets lokaler.

Jazzselskabet
Jazzselskabet Aalborg præsenterer moderne jazz primært dansk på Huset.

Aalborg Rock og Metal Forening
Aalborg Rock & Metal er en ny forening, der arrangerer METALCAFEER eller KONCERTER, i samarbejde med platform 4.

Center for Dansk Jazzhistorie
Center for Dansk Jazzhistorie afholder koncerter med hovedfokus på jazzmusik.

Kultur 9310
Kultur 9310 er lokalarrangør der blandt andet arrangerer koncerter i Vodskov.

Papaya
Papaya Musik præsenterer traditionel og eksperimenterende musik fra (næsten) hele verden.

Café Vesterå
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Café Vesterå har i mange år været en væsentlig aktør på den elektroniske musikscene.

High Voltage Aalborg
High Voltage Aalborg er en helt ny privat aktør med fokus på rock og metal.

Café Frederiksberg
Café Frederiksberg afholder ugentligt bluesjam samt et antal koncerter herudover.

Café Ulla T
Café Ulla T præsenterer jævnligt jazzkoncerter herunder også det lokale vækstlag.

Aalborg Country Music Club
Aalborg Country Music Club afholder løbende koncerter med country music.

Aalborg Blues Forum
Aalborg Blues Forum afholder blues koncerter og jamsessions.

Værtshuse, barer med musik næsten hver weekend
Der er en række barer, værtshuse med live musik (kopi) næsten hver weekend fx Twei Große Bier bar, Old Games Pub og John Bull Pub.

Plus en række værtshuse, caféer, bodegaer, restauranter mv. der arrangerer enkelte koncerter henover året (fx Fabrikken, Vesterbro Rockbar, Andy´s og Mortens
Kro).
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Aktør – mindre festivaler eller endagskoncerter
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe
Grøn Koncert
Grøn Koncert har siden 1982 været en landsdækkende turnerende festival. Programlægningen er folkelig og der præsenteres både etablerede danske navne samt
en række nye danske navne.
Chill i Parken
Chill i Parken er en ”festival” med fokus på den urbane musik/kultur, der afholdes forskellige steder i byen. Chill i Parken har meldt ud at de med stor sandsynlighed
ikke afholder flere arrangementer af samme type som de har gjort de seneste 12 år.
Meutivity
Meutiviti er festival med fokus på original musik inden for jazz, improvisatorisk og kreativ musik. Meutiviti præsenterer blandt andet koncerter på Studenterhuset og
i forbindelse med Den Blå Festival.
Ungdomsringens Musikfestival
Ungdomsringens Musikfestival er en festival for unge – både de udøvende musikere og publikum kommer fra ungdomsklubber fra hele landet. Festivalen har været
en del af Aalborg Kommunes rytmiske musikmiljø i mere end 30 år.
Aamaze
AaMAZE er Aalborgs Musik-, Kunst-, og Kulturfestival. En festival som har fokus på vækstlaget.
Aalborg Internationale Guitarfestival
Aalborg Internationale Guitarfestival afholder en række koncerter og workshops indenfor både den rytmiske og klassiske musik. Der er dog en klar overvægt på den
klassiske musik.
Limfjordsfest
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Limfjordsfest er et endags arrangement/festival i Vester Hassing med fokus på kopimusik.
Musik i Klarup/DKD i Klarup
Musik i Klarup afholder både en endags festival (tidligere i samarbejde med Danmark Dejligst) og små intimkoncerter i private hjem i Klarup.
DKD i Hals
Danmark Dejligst i Hals har i 2016 og 2017 afholdt en endags festival i samarbejde med Danmark Dejligst i Hals.
Kulturbølgen
Kulturbølgen afholder en række events henover sommeren på havnefronten i Nørresundby.
Frekvens
Frekvens er foreningen bag en éndagsfestival for elektronisk musik samt andre events inden for samme genre.
On Air Festival
On Air Festival er en festival med fokus på det lokale vækstlag.
Down The Drain Productions
Down The Drain Productions afholder indtil videre en stor koncert i Mølleparken eller Skovdalen. Down The Drain Productions har indtil videre præsenteret store
nationale navne.
Vi Elsker 90-erne
Vi Elsker 90-erne er et landsdækkende koncept som finder sted en gang årligt hvor der som navnet antyder sættes fokus på musik fra 90-erne.
Plus flere meget små lokale festivaler som fx Freedom Festival, Waar Party og Bette Gandrup Festival.
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Aktør – øvelokaler
Baghuset
Baghuset er Aalborg Kommunes største øvelokale forening med i alt 12 øvelokaler (alle uden udstyr).
Aalborg Musikforening
Aalborg Musikforening råder over 8 øvelokaler i Bunkeren på Skovsvinget (3 med fast sanganlæg, 3 uden og et trommeøvelokale og et fuldt udstyret lokale).
Musikforeningen Quinten
Musikforeningen Quinten råder over tre øvelokaler
1000fryd
1000fryd råder over et enkelt øvelokale.
Huset
Huset i Hasserisgade har et øvelokale udstyret med basal backline.
Trekanten
Trekanten har et mindre øvelokale, der er udstyret med basal backline.
Station 10
De unge mellem 13-19 år kan øve i Station 10's øvelokale i Lindholm. Lokalet er udstyret med trommer, forstærker osv.
Fri-Stedet
Fri-Stedet har flere øvelokaler for unge i aldersgruppen 14-20 år. De har både fuldt udstyret øvelokaler samt et indspilningsstudie.
Derudover findes en række privat øvelokaler.
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Rytmiske Kor, Big Bands og Aalborg Garden
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe
Big Bands
Der er i Nordjylland og Aalborg Kommune en lang tradition for både amatørkor og Big Bands. Der er 23 Big Bands i Nordjylland hvoraf de 10 holder til i Aalborg
Kommune.

Rytmiske Kor
Der er en stor og lang tradition for kor både rytmiske og klassiske i hele Nordjylland og Aalborg Kommune. Der er svært præcist at fastsætte et antal rytmiske kor,
men der er mange og kvaliteten er rigtig god.
Dette er en af årsagerne til at Det Jyske Musikkonservatorium har RAMA Vocal Center i Aalborg. Rama udbyder konservatorieuddannelser på bachelor-, kandidat- og
solistniveau, dels videreuddannelser i form af master- og diplomuddannelser og dertil forskellige inspirationskurser, masterclasses m.m. indefor rytmisk korledelse.

Aalborg Garden
Aalborg Garden har et stabilt medlemstal på mellem 40 og 50 samt et højt musisk niveau. Garden består af to forskellige enheder, et tambourkorps og et
musikkorps, der kan optræde enten hver for sig, eller sammen som en samlet garde. Musikkorpset består af forskellige messingblæsere, samt en percussiongruppe.
Tambourkorpset er bemandet med trommer, fløjter og lyrer.
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Musikundervisning
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Aalborg Kulturskole
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe

Økonomi/finansiering

Aalborg Kulturskole

Aalborg Kulturskole finansieres via
kommunalt tilskud, statslig refusion af
lærerløn samt deltagerbetaling.

Kulturskolens målsætning er at sikre bredde og højde gennem hele fødekæden til kulturlivet afspejles i kulturskolens
arrangementer, som fortrinsvis består af koncerter, udstillinger og forestillinger i hele kommunens geografiske område.
Desuden er kulturskolen vært for større arrangementer i forskellige kulturinstitutioner fx i Musikkens Hus, Nordkraft, på
Studenterhuset, Kunsthal Nord, Det Hem’lige Teater og Kunsten.
Kulturskolen tilbyder undervisning i både musik, billedkunst, drama og ballet. Den største elevgruppe er dog klart
musikskoleeleverne.

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau og elevtal

Relationer til øvrig rytmisk miljø

Ved begyndelsen af skoleåret 2017/18 havde Aalborg Kulturskole ca. 5.100 elever, samt en lang venteliste.

De samarbejder med en del af
institutionerne, der præsenterer musik,
og arbejder på at øge relationerne til de
øvrige institutioner fx
øvelokaleforeningerne.

Dermed har Aalborg Kulturskole konsolideret sin position som landets største kulturskole.
Mere en 75% af kulturskolens elever undervises på folkeskoler og privatskoler i Aalborg Kommune, mens resten
undervises i Nordkraft og på Huset i Hasserisgade.
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Folkeskoler samt privat og friskoler
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe
Folkeskoler
Der er i Aalborg Kommune et tæt samarbejde mellem Kulturskolen og folkeskolerne fx i forhold til undervisning på skolerne, kontaktlærer mv. Det er herudover den
enkelte folkeskole selv, der definerer hvor stort et fokus, der skal være på musik.
Mellervangskolen har fx i det seneste år arbejdet med at skabe et skole big band, hvor alle fra 4. årgang tilbydes undervisning i et instrument.
GL. Lindholm Skole har et band på skolen.

Privatskoler
Helt på linje med folkeskolerne er det op til den enkelte private skole at beslutte hvor stort et fokus der skal være på musik.
På Sankt Mariæ Skolen er der et stort fokus på musik og der er et væsentligt musiskmiljø.

Friskoler
Helt på linje med folkeskolerne og de private skoler er det op til den enkelte Friskole at beslutte hvor stort et fokus der skal være på musik.
På Aalborg Friskole har de deres egen musikskole med det formål at tilbyde instrumental- og samspilsundervisning til elever på Aalborg Friskole samt andre
interesserede.
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Ungdomsskolen, fritidscentre og Musikstarter
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe
UngAalborg
UngAalborg er ungdomsskolen i Aalborg Kommune og den er landets største med omkring 300 ansatte og 16.000 potentielle unge i målgruppen mellem 13 og 19 år.
Under UngAalborg rummer kommunens ungdomsklubber og ungdomskulturhuse og flere med fokus på musik (blandt andet Station 10).

Fritidscentre
Der er 10 Fritidscentre i Aalborg Kommune, hvoraf flere af dem har et stort fokus på udøvelse af musik fx Gl. Lindholm, Vesterkæret og Fri-Stedet. Disse deltager
også aktivt i planlægningen og afviklingen af Ungdomsringens Musikfestival (se ovenfor) og Musikstarter (se nedenfor).

Musikstarter
Musikstarter er et landsdækkende samarbejdsprojekt mellem det organiserede ungdoms- og fritidsliv repræsenteret ved Ungdomsringen og den etablerede danske
musikbranche repræsenteret ved bandet Nephew.
Formålet med Musikstarter er at få flere større børn og unge i Danmark til at opleve glæden i at være sammen omkring musik. Kerneværdierne i Musikstarter er
”Flid og Fællesskab”.
Musikstarters Aalborg Camp afholdes i samarbejde med Fritidscenter Lindholm. Der afholdes en fem-dages camp i Aalborg i efterårsferien, hvor op til 60 deltagere
kan være med. Der er program fra 08-00 hver dag med øvelokaletid, fællesaktiviteter samt koncerter både som publikum og musiker.
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Gymnasier og andre ungdomsuddannelser
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe
Gymnasier
På de fire gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Aalborg Kommune kan man vælge mellem en række forskellige studieretninger herunder musik.
Specielt på Aalborg Katedralskole er der gennem årene skabt et dynamisk musikmiljø med både et velspillede big band samt flere bands der i de senere år har dystet
i Skråens vækstlagsprojekt Band Battle.
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MGK
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe

Økonomi/financiering

MGK Nord

MGK er finansieret af staten.

MGK Nord er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til Aalborg Kulturskole. Eleverne har mulighed for at tage uddannelsen
over 4 år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.
Der tilbydes Rytmisk og Klassisk linje, samt Produktionslinje:




Rytmisk Linje: For alle ansøgere med et instrument eller vokalt hovedfag der ikke er klassisk. Man kan søge ind på
MGK med alle instrumenter og alle genrer er lige velkomne.
Klassisk Linje: For alle ansøgere, der er klassiske instrumentalister eller vokalister
Produktionslinje: Elever på produktionslinjen har enten E-musik, Komposition eller Rytmisk Sangskrivning som en
del af deres hovedfag.

Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv og forbereder eleverne til
optagelse på musikkonservatoriet eller anden videregående musikuddannelse.

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau og elevtal

Relationer til øvrig rytmisk miljø

Der er 40 pladser på MGK hvoraf ca. 2/3 er rytmiske.

MGK er en del af Aalborg Kulturskole
og de samarbejder med en del af
institutionerne, der præsenterer
musik, og arbejder på at øge
relationerne til de øvrige institutioner
fx øvelokaleforeningerne.

Der er et stort ansøgerfelt hvert år og niveauet er meget højt – en del af de studerende kunne komme ind på
konservatoriet allerede her.
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Det jyske Musikkonservatorium
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe

Økonomi/financiering

Det jyske Musikkonservatorium

Konservatoriet er finansieret af staten.

Det jyske Musikkonservatorium varetager de højeste uddannelser inden for musik og bidrager i øvrigt til at fremme
musikkulturen i Danmark. Konservatoriet udøver endvidere kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, og
underviserne kan drive videnskabelig forskning inden for deres fagområder.
I Aalborg er der følgende uddannelser: IM Rytmisk Musik, Rytmisk Korledelse og ELM Elektronisk Musik.
Der er meget fokus på relationen til udenlandske musikstudier for på denne måde at styrke studiemiljøet.
Konservatoriet har opprioriteret de faciliteter, der nødvendige for at skabe et åbent og samarbejdende miljø og
byder ligeledes de øvrige musikere fra vækstlaget indenfor.
Konservatoriet har i både IM og ELM fokus på entreprenørskab hvilket er positivt ift. Musikernes fremtidige
jobmuligheder.

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau og elevtal

Relationer til øvrig rytmisk miljø

Der er pt. 85 fuldtidsstuderende i Aalborg og en række master og diplom studerende (korledelse), der arbejdes for at
øge dette tal til omkring 95-100.

Fordelingen af ansøgerne til studiet er med
til at sikre en forankring i det lokale
vækstlag og sikre at et samarbejde mellem
den institutionaliserede talentudvikling og
de frie fugle.

Af de optagne på uddannelse kommer ca. 50 % fra Nordjylland, hvilket er med til at sikre en forankring i det lokale
vækstlag. Hertil kommer pæn andel fra det midt og østjyske en mindre gruppe fra Sjælland og København og en lille
gruppe af udenlandske studerende.
Det lokale vækstlag indtager i en vis grad også lokalerne i Musikkens Hus, hvor der ikke længere er så skrappe regler
for hvem der må øve der i forhold til da konservatoriet boede i Ryesgade.
Konservatoriet arbejder med at øge synligheden af deres koncerter (og salene) der er gemt væk i kælderende under
Musikkens Hus, som på en række måder fremstår som et lukket hus.

Konservatoriet deltager i Aalborg Festivals
og arbejder pt. på at øge
samarbejdsfladerne med kommunens andre
aktører.
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Den Rytmiske i Nordkraft
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe

Økonomi/financiering

Den rytmiske i Nordkraft

Den Rytmiske i Nordkraft er
finansieret via midler til
aftenskolevirksomhed fra
Folkeoplysningsudvalget samt
brugerbetaling.

Den Rytmiske i Nordkraft er en aftenskole der har til mål at rumme et aktivt skabende musikmiljø et sted hvor mennesker i
alle aldre kan mødes om musik, sang og dans.
Den rytmiske i Nordkraft rummer ud over aftenskolen også HF MusT. HF MusT handler om at skabe mulighed for at
kombinere de boglige og kreative fag. HF MusT giver en fuld, kompetencegivende hf-eksamen sammen med kvalificeret og
målrettet undervisning inden for musik og teater.

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau og elevtal

Relationer til øvrig rytmisk
miljø

Den Rytmiske i Nordkraft har ca. 3000 elever om året – alle musikglade mennesker, som ønsker at bruge deres fritid på musik
og dans. Den Rytmiske i Nordkraft arbejder ud fra mottoet at der skal være kvalitet i højsædet - uanset hvilket niveau
undervisningen udbydes på.

Den Rytmiske i Nordkraft
samarbejder bredt med mange
aktører både i og uden for
Nordkraft.

Der udbydes ca. 10.000 timers undervisning i dans og musik årligt.
Der er 60 elever på HF MusT heraf 35 på musiklinjen, der alle modtager 8 timers undervisning i fag relateret til enten musik
eller teater.
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Øvrige aftenskoler
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe

Økonomi/financiering

Fokus Folkeoplysning

Aftenskoler er finansieret via
midler til aftenskolevirksomhed fra
Folkeoplysningsudvalget samt
brugerbetaling.

Har kurser i både sang og guitar.

FOF Aalborg
Har kurser i både klaver, guitar, sang mv.

AOF Nord
Har kurser i både klaver, guitar, sang mv.

LOF Nord
Har kurser i både sang og guitar.

Musisk Oplysnings Forbund
MOF-Nord et oplysningsforbund med undervisningshold udelukkende inden for musik og har pt 6 orkestre og 12 kor under
sig.

Der er enkelte andre aftenskoler der er dannet på grund af enkelte kor og orkestre fx Aalborg Korskole og Hals Sangkor

Da der er tale om meget specifikke musikaktiviteter eller at musikken kun er en lille del af aftenskolerne virke er relationerne
til det øvrige miljø ikke i fokus.
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Musiklæreruddannelsen på UCN - profiluddannelse
Beskrivelse herunder – formål og målgruppe

Økonomi/financiering

Profil som musiklærer

UCN er finansieret af staten.

Læreruddannelsen på UCN udbyder en profil som musiklærer. Profilen henvender sig til dem, som ønsker at kvalificere sig
særligt til at undervise i musik på skoler, efterskoler og kulturskoler – og få særlige kompetencer i forhold til at udvikle det
æstetiske og musikalske miljø på en skole eller anden form for institution, hvor børn og unge er sammen om at skabe musik
og kulturfællesskaber.

Aktuel status – herunder aktivitetsniveau og elevtal

Relationer til øvrig rytmisk
miljø

Profillæreruddannelsen optog de første studerende i august 2014 og det første hold er færdige i sommeren 2018.

Profillæreruddannelsen er udviklet
i samarbejde med Det Jyske
Musikkonservatorium, og som
studerende på profilen vil man
også møde konservatoriets lærere
og miljø – og vil på flere moduler
blive undervist sammen med
konservatoriets studerende

Der optages 10-12 studerende pr. årgang og der var været i alt ca. 45 studerende i de første fire år. Flere er dog skiftet til den
almindelige musiklæreruddannelse.
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Den rytmiske musik infrastruktur (metrokortet)
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