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Forord
I nærværende papir undersøges udviklingen af en række parametre, der udtrykker aspekter af de økonomiske vilkår, der er for den rytmiske musik
både nationalt, regionalt og lokalt i Aalborg Kommune og udviklingen set over de seneste ti år.
Følgende temaer vil derfor blive belyst: (1) en kort beskrivelse af kendetegn ved musikbranchen, (2) den nationale vækst i den rytmiske musikmiljø,
(3) udviklingen i lokale aktører og aktiviteter, (4) udviklingen i de kommunalt støttede musikaktørers økonomi i årene 2012-2016, (5) den rytmiske
musiks tilskudsmuligheder i Aalborg Kommune i sammenligning med en række sammenlignelige kommuner samt (6) en gennemgang af de statslige
støtteordninger til rytmisk musik og de opnåede tilskud til aalborgensiske aktører.

1. Kendetegn ved musikbranchen
Opsummering: Den rytmiske musikbranche er kendetegnet ved (og har altid været det) at være et liberalt marked, hvor musikere
skaber deres eget job og indtjening. I dag sker det primært ved livekoncerter. Livescenen er præget af mange forskellige typer af
arrangører, der er afhængige af en betydelig egenindtjening.
Langt de fleste rytmiske musikere er selvstændige erhvervsdrivende uden en fast indkomst, det har altid været et kendetegn ved branchen. Deres
indtægter kommer via salg af deres indspillede musik eller via livejobs samt for en del også via jobs i andre brancher. Tidligere kom musikernes
primære indtægter fra pladesalg og livekoncerterne havde til formål at promovere artisternes nye albums. Dog var andelene af musikere, der fik en
pladekontrakt ikke ret stor. Omkostningerne ved at indspille og udgive musikken gjorde, at musikerne ikke selv kunne gøre det, men var afhængige af
pladeselskaberne.
Der er over de seneste 15-20 år sket markante ændringer i musikbranchen. Der er sket et skifte i brugen af musik fra salg af cd-er over
downloadtjenester til de mange forskellige streamingtjenester fx Spotify og Youtube. Omsætningen i den indspillede musik faldt fra 2000 til 2009 med
mere end ca. 50 %. Omsætningen i forhold til den digitale musik er ca. fordoblet i perioden 2012-16 (statistik fra www.ifpi.dk). Derudover er
mulighederne for selv at indspille og udgive sin egen musik blevet så gode, at pladeselskaberne ikke længere har samme betydning som tidligere.
Streamingtjenesterne har skabt en øget tilgængelighed af musik. Denne tilgængelighed har dog den pris, at de enkelte musikere tjener meget lidt via
deres indspillede musik med mindre, der er tale om kæmpe succeser, fx betaler Spotify ca. 3 øre pr. stream. Om musikkens øgede tilgængelig har
skabt et bredere forbrug af musik er der stor uenighed om. Der er flere globale undersøgelser, der viser, at spredningen af streamene er lille. Det vil
sige, at en meget stor andel af de samlede streams på verdensplan kun er afspilning af en lille andel af den samlede tilgængelige musik.1 Dog viser en
1

Se fx https://www.digitalmusicnews.com/2018/02/14/spotify-apple-music-top-songs/
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dansk undersøgelse, at 60 % lytter til mere forskelligt musik på grund af tilgængeligheden.2 Der er dog stor enig om, at der er sket en polarisering i
forhold til indtægter via disse tjenester, hvilket gør, at det er få musikere, der tjener på deres indspillede musik. Dette har medført, at de fleste
musikeres primære indtægter i dag kommer fra livemusikken ikke fra pladesalg som tidligere. Derfor turnerer musikerne i dag langt oftere end de har
gjort tidligere.
Koncertarrangørerne er og har altid været en stor og varieret gruppe, en gruppe der dog de seneste år er blevet udvidet med store koncerthuse samt
en række større events og øvrige kulturinstitutioner inden for andre genrer fx teatre og museer. Foruden de nye aktører er der offentligt støttede
spillesteder, frivillige arrangørforeninger, både store og mindre festivaller samt privatejede barer, værtshuse og spillesteder uden offentlig støtte.
Fælles for de forskellige typer af arrangørerne er, at de er afhængige af en betydelig egenindtjening i form af entré, udskænkning mv. Livemusikkens
aktører befinder sig konstant i et krydsfelt mellem musikerne øgede turnevirksomhed og afhængighed af livejobs samt mere flygtige publikumsønsker
og –forventninger og den nemme og billige adgang til musik via globale og digitale platforme.

2. Et voksende rytmisk musikmiljø - den stigende nationale konkurrence
Opsummering: Det rytmiske musikmiljø har nationalt de seneste ti år oplevet en voldsom vækst både i forhold til antallet af
aktører, aktiviteter og i forhold til den samlede omsætning.
Omsætningen i musikbranchen som helhed (både livemusik, indspillet musik og eksport) er i perioden 2012-16 steget fra 6,1 mia. kr. til 7,6 mia. kr.
Økonomien i livebranchen alene er i periode steget voldsomt på det nationale plan fra ca. 3,5 mia. kr. til 4,5 mia. kr. en stigning på ca. 30 %.3
Væksten i det rytmiske livemiljø kan ikke kun ses i den samlede omsætning men også i forhold til antallet af aktører.
Den rytmiske livemusik har både nationalt, regionalt og lokalt i de senere år været i stor forandring og vækst. I 2009 åbnede DRs nye koncertsal, i
2010 åbnede Boxen i Herning, i 2014 åbnede Musikkens Hus i Aalborg og i 2017 åbnede både Royal Arena i København og Odeon i Odense. Dette har
medført, at konkurrencen i forhold til de store koncerter med både nationale og internationale navne er steget. Det er for tidligt at konkludere, om
mængden af store koncerter også stiger.
På det nationale plan er det, foruden disse store nye multiarenaer, specielt antallet af festivaler, der er steget fx er ”Copenhell”, ”Tinderbox”,
”Northside” og ”Haven” føjet til en i forvejen rig skare af danske musikfestivaler. Væksten af festivaler er sket i hele landet med festivaler i markant
vækst i alle landsdele fx ”Heartland” på Fyn, ”Alive” i Thy og ”Musik i Lejet” Tisvildeleje. Den markante ændring af festivallandskabet har medført en
2
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Statistikken er udarbejdet af Rambøll på opdrag af IFPI, Musikforlæggerne, Gramex, Dansk Live, MXD og Koda.
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stigning i det samlede publikum men samtidig skabt en øget konkurrence i jagten på publikum. Denne øgede konkurrence har været medvirkende til,
at den nationale mediedækning af musikområdet fokuserer meget på festivalerne hele året, ikke kun i månederne op til festivalsæsonen, hvilket er en
ny situation for det rytmiske musikmiljø.
Væksten i det rytmiske musikmiljø findes ikke kun på det nationale plan med aktører, der trækker publikum fra det meste af landet. Rundt om i hele
landet er nye spillesteder med omfangsrige programmer kommet til ”Turbinen” i Randers, ”Spillestedet Thy”, ”Klaverfabrikken” i Hillerød, ”Bremen”
og ”Cecil” i København og mange andre. Antallet af kvalificerede ansøgere til statens støtteordninger (både regionale spillesteder og honorarstøtten)
er steget markant i de seneste ti år samtidig med, at antallet af udpegede regionale spillesteder og mængden af uddelte honorarklip er faldet. 4
En del af disse nye musikaktører fx spillestederne ”Cecil” og ”Bremen”, mulitarenaen ”Royal Arena” samt
festivalerne ”Northside” og ”Copenhell” arrangeres/bestyres af kommercielle aktører med økonomisk
stærke internationale firmaer bag sig. Disse nye aktører er med til at øge konkurrencen om både bands,
mediernes interesse og ikke mindst publikum. Disse nye typer af arrangører og deres betydning for
konkurrencesituationen er blevet livligt debatteret i musikmiljøet.

Eksempler på vækst i festivalerne i Nordjylland
”Nibe Festival” har aldrig været større
”Alive Festival” er vokset enormt
”Aalborg Festivals” er startet og er i vækst
”Metropol Festival” er kommet til

Der er også sket en betydelig vækst i det rytmiske musikmiljø i Nordjylland i de seneste 10 år. ”Det
Musiske Hus” i Frederikshavn og ”Spillestedet Thy” i Thisted er blevet udpeget som regionale
spillesteder i henholdsvis 2009 og 2017. ”Alive Festivalen” i Thy er vokset voldsomt de seneste år, ”Jazzy Days” i Tversted og ”Skagen Festival” har
cementeret deres position som væsentlige festivaller i regionen. Hertil kommer et stort antal udendørs endagsfestivaller eller byfester rundt om i
regionen med omfangsrige musikprogrammer og et stort publikum.

3. Et stigende antal lokale aktører og aktiviteter
Opsummering: Det rytmiske musikmiljø i Aalborg Kommune er præget af nye aktører, der kommer til. Der er tal om både store og
små aktører og en deraf stigende aktivitet. Stigningen ses specielt i forhold til koncertforeninger og mindre arrangører samt
festivaller og andre udendørs events.
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Antallet af regionale spillesteder er faldet fra 21 i perioden 2009-12 til 19 i perioden 2017-20. Puljen til honorarstøtte er den samme men tariffen (den af Dansk
Musiker Forbund bestemte mindsteløn) er steget fra 1.820 kr. i 2012 til 1.995 kr. i 2018.
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Tendensen nationalt og regionalt med vækst i det rytmisk musikmiljø med flere aktører, flere koncerter,
større publikum og stigende omsætning findes også i Aalborg Kommune. Lokalt i Aalborg Kommune er
der de senere år kommet en række nye aktører til. Der er tale om både store og små aktører (se
eksempler i boksen ved siden af).
Nye aktører er med til at skabe ændringer i den spillestedsgeografien. Disse ændringer har betydning for
det samlede rytmiske musikliv i kommunen. Når en ny aktør åbner eller en gammel aktør får nye
opgaver, nye faciliteter eller ændrer aktivitetsniveau, sker der ændringer i spillestedsgeografien. For
eksempel sker der en omfordeling af, hvor bestemte artister optræder, et skifte i, hvor de forskellige
genre præsenteres og hvorhen publikum går. Der er er en række gode eksempler på dette både lokalt og
nationalt, fx da Skråen flyttede i Nordkraft eller da DR Koncertsalen åbnede i København.

Eksempler på nye lokale aktører i de seneste 5
år
Musikkens Hus, Metropol Festival, KUNSTEN
(Summer Lounge), Down The Drain (endagskoncert i Mølleparken), Vi Elsker 90-erne,
Kultur 9310, Danish Vaishyas, Aalborg Rock og
Metalforening, Center for Dansk Jazzhistorie,
Aamaze Festival, High Voltage Aalborg og
koncerter under Kulturen Rykker ud.

Antallet af aktører er steget, og det samme gør sig
gældende for både udbuddet af rytmiske koncerter og
publikum hertil. Udviklingen i koncerter og
publikumstal i perioden 2012-2016 i Aalborg
Kommune kan ses i tabellen på næste side.
Udbuddet af koncerter er steget blandt alle aktører.
Procentuelt er stigningen størst hos ”koncerthuse” og
”koncertforeninger og mindre arrangører”, den største
stigningen i antal af koncerter ses hos ”spillesteder” og
”festivaler og andre udendørsarrangementer”.
Der er i dag mere end 20 aktører der er aktive på
festival og udendørs eventdelen i Aalborg Kommune.
Dette er langt flere end i 2012. En del har ydermere
flere end et arrangement fx Fredagsfester og KUNSTEN
Summer Lounge (sidstnævnte fremgår ikke af tallene
på næste side, da de først er startet op i 2017).
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Spillesteder5

Koncerthuse6

Koncertforeninger og
mindre arrangører7

Festivaler og andre udendørs
events8

I alt

2012
Koncerter

750

40

250

280

1.320

Publikum

57.000

35.000

36.000

140.000

268.000

Koncerter

930

80

460

380

1.850

Publikum

69.000

46.000

48.000

227.000

390.000

Stigning i koncerter (i %)

24

100

84

36

40

Stigning i publikum (i %)

21

31

33

62

46

2016

Udvikling i perioden

Tallene i tabellen er opgjort på baggrund af indberetninger fra de kommunalt støttede aktører samt enkelte konservative estimater for de øvrige aktøres aktiviteter.

Udviklingen indeholder en række positive elementer for det rytmiske musikliv i kommunen, da der er et større udbud af koncerter, et stigende
publikum og en større mængde af aktører. Udviklingen kan den dog også presse aktørerne, da der er en større konkurrence om både publikum og
bands. Dette medvirker til, at de aktører, der arbejder med smalle genrer og vækstlaget, presses. Koncerter indenfor smalle genrer og vækstlaget er
ikke er rentable rent økonomisk.

5

Spillesteder er Studenterhuset, Skråen, Huset og 1000fryd.
Koncerthuse er Aalborg Kongres- og Kulturcenter og Musikkens Hus.
7
Koncertforeninger og andre mindre arrangører er: Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne, Trekanten, Platform4, de arrangører der søger Kulturpuljen
samt private aktører som fx Café Frederiksberg, Café Ulla T og Café Vesterå.
8
Festivaller og andre udendørs events er: Nibe Festival, Metropol Festival, Fredagsfester, Aalborg Karneval, Grøn Koncert, Skovrock, Chill i Parken, Aalborg Regatta,
Danmark Dejligst festivalerne i Hals og Klarup, Limfjordsfest, Vi elsker 90-erne, Down The Drains koncert i Mølleparken og en flere små festivaler og
udendørskoncerter.
6

6

4. Udviklingen i de kommunalt støttede musikaktørers økonomi i 2012-2016
Opsummering: De fast støttede aktører i det rytmiske musikmiljø i Aalborg Kommune har i perioden 2012-2016 oplevet en markant
stigning i forhold til deres samlede omsætning.
Ovenfor blev det tydeliggjort, at aktiviteterne på det rytmiske område har oplevet stor vækst både nationalt og i Aalborg Kommune. Dette afsnit ser
på, hvorledes den økonomiske situation har udviklet sig for de kommunalt støttede aktører på det rytmiske område fra 2012 til 2016.
Rytmisk musik: udvikling i årligt kommunalt tilskud 2012 og 2016 (tal angivet i 1.000 kr.)

Omsætning
2012
2016

Udvikling i
omsætning

Aalborg Kommune
driftstilskud
2012
2016

Andre kommunale
tilskud
2012
2016

Staten
2012
2016

Offentlige tilskud i
alt
2012
2016

Tilskud ift.
omsætning
2012
2016

Indtægter i alt
2012
2016

Indtægter Ift.
omsætning
2012 2016

Studenterhuset*

7.028

6.512

-7,34%

1.022

1.134

0

900

1.479

1.736

2.501

3.770

36%

58%

4.527

2.742

64%

42%

1000Fryd**

2.089

2.361

13,02%

429

1.032

264

142

285

329

978

1.503

47%

64%

1.114

858

53%

36%

Skråen
Musikkens Hus***, ****
og *****

20.938

25.246

20,58%

2.648

2.589

100

400

573

683

3.321

3.672

16%

15%

17.617

21.574

84%

85%

74.091

95.486

28,88%

10.832

10.774

12.500

12.500

4.700

4.600

28.032

27.874

38%

29%

46.217

67.612

62%

71%

Nibe Festival

23.569

29.477

25,07%

255

251

0

0

0

0

255

251

1%

1%

23.314

29.226

99%

99%

Nordkraft Big Band***

256

715

179,30%

204

199

0

0

0

150

204

349

80%

49%

52

366

20%

51%

Den Blå Festival

570

721

26,49%

112

152

0

1

0

0

112

153

20%

21%

458

568

80%

79%

8.879

8.390

-5,51%

4.883

4.892

451

447

309

371

5.643

5.710

64%

68%

3.236

2.680

36%

32%

426

495

16,20%

102

101

0

0

0

60

102

161

24%

33%

325

354

76%

72%

26

52

100,00%

20

20

0

0

0

0

20

20

77%

38%

6

32

23%

62%

673

673

0,00%

133

132

0

0

124

121

257

253

38%

38%

419

420

62%

62%

Huset
Aalborg Metal Festival
Meutivity Festival***
Nordboerne, Kelterne og
Økologerne

Tallene er oplyst inkl. moms og inkl. eventuelle anlægstilskud, som indeholdes i institutionens regnskabsopgørelse under drift
Beløbene er derfor ikke umiddelbare sammenlignelige med kendte tilskudsstørrelser fra diverse oversigter
* Studenterhuset var delvist lukket ned i 2016 pga. ombygning
** 1000fryd var i 2016 inde i en turbulent periode
*** For Musikkens Hus, Nordkraft Big Band og Meutivity Festival er årene 2014 og 2016
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**** Man skal være opmærksom på, at 2014 ikke var et fuldt år for Musikkens Hus, da de først åbnede i slutningen af marts.
***** Tallene dækker hele Musikkens Hus virksomhed og ikke kun det, der omhandler de rytmiske arrangementer.

De offentlige tilskud er samlet set i perioden 2012-2016 steget med ca. 2,3 mio. kr. svarende til lige over 5 %. De kommunale tilskud er delt op i to
kategorier: det ”faste driftstilskud”, det er de afsatte midler fra Sundheds- og Kulturforvaltningens budget til aktørerne samt ”andre kommunale
tilskud”, der er midler fra andre puljer /forvaltninger, anlægsmidler og tilskud til specifikke projekter. De kommunale tilskud til de rytmiske
musikaktører er samlet set steget med ca. 1,7 mio. kr. svarende til lige over 5 %. Stigningen i de kommunale tilskud er mestendels i forhold til de
”andre kommunale tilskud” aktørerne modtager. Der er fx tale om midler til Spejlteltet for Skråens vedkommende og midler til både Metropol og
etablering af læsesalen for Studenterhusets vedkommende. I forhold til de faste driftstilskud aktørerne modtager, er der stigninger for fire aktører:
Udviklingsforløbet i forhold til 1000fryd, en opjustering på Studenterhuset i forbindelse med indgåelse af den forrige aftale som regionalt spillested,
en lille stigning på Huset og en styrkelse af Den Blå Festival. For de øvrige er der til trods for, at flere af aktørernes tilskud lønfremskrives efter de
gældende regler sket konkrete reduktioner. De statslige tilskud er i perioden steget med ca. 0,6 mio. kr. svarende til ca. 8 %. Dette skyldes flere
honorarklip til 1000fryd, Skråen og Huset samt en opjustering af Studenterhusets tilskud i den forrige periode som regionalt spillested.
Den samlede omsætning for aktørerne er i samme periode steget med ca. 30 mio. kr. svarende til ca. 21 % fra 2012 til 2016. Denne udvikling er en
smule lavere end udviklingen på nationalt plan. De nationale tal dækker dog også over de kommercielle aktører, som ikke er en del af beregningerne
for aktørerne i denne analyse. Alle aktører på nær to (Studenterhuset og Huset9) har haft en stigning i omsætningen. Den markante stigning i
aktørernes samlede omsætning er primært skabt via stigende billetindtægter, sponsorer og andre indtægter. Fælles for aktørerne er ligeledes, at de
genererer en stor andel af deres omsætning selv, de fleste mere end halvdelen og helt op til 99 %.
Til sidst i dette afsnit skal det handle om de puljemidler, der anvendes til rytmisk musik i 2012 og 2016, enten til vækstlagsprojekter i MUSAM eller
rytmiske koncerter og koncertrækker.
Tallene er angivet i 1.000 kr.

2012
2016

Musam (arrangørpuljer)
252
0

Musam (musikerpuljer)
236
237

Kulturpuljen
229
487

I alt
717
724

Til trods for den store vækst i nye aktører jf. afsnit 3 ovenfor er andelen af puljemidler, der anvendes til rytmiske aktører kun marginalt større i 2016.
Tilskuddet til MUSAM vedrørende arrangørpuljerne blev fra 2015 flyttet til Kulturpuljen for at sikre sammenhæng i prioriteringerne og
gennemsigtighed for ansøgerne.

9

I forhold til Studenterhuset skal det bemærkes, at omsætningen i 2016 var lavere end normalt pga. ombygningen og at . Huset har ikke de fysiske rammer til at
generere samme indtægter, som de øvrige aktører pga. kapaciteten i deres koncertsal.
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5. Aalborg og de andre kommuner - Benchmarking med København, Aarhus og Odense om tilskudstyper
og støttede aktører
Opsummering: Tilskudsmulighederne i de fire kommuner er på mange måder ens, men der er enkelte forskelle, der har stor
betydning i forhold til tilskudsfordelingen.
Det er ikke muligt at lave en pålidelig benchmarking på anvendte midler pga. forskelle i kommunernes størrelser, regnskabspraksis og
institutionstyper. Derimod kan der med fordel laves en benchmarking på institutionstyper, tilskudstyper og bevilgende instanser for på den måde at
belyse de enkelte kommuners tilskudssystemer i forhold til den rytmiske musik.
I tabellen på nedenfor ses en oversigt over disse:
Aalborg og de øvrige kommuner
Aalborg Kommune
Institutionstyper:
Kommunalt kulturhus (m. spillested), regionalt spillested, koncerthuse, spillesteder,
festivaller, koncertforeninger og et semiprofessionelt rytmisk ensemble.
Tilskudstyper:
Kommunalt budget, fast tilskud og tilskud fra Kulturpuljen eller MUSAM.
Bevilgende instanser:
Byrådet, Sundheds- og Kulturudvalget, MUSAM og rådmanden.
Fordelingspraksis:
Størsteparten af midlerne udmøntes i faste driftstilskud (tidsubegrænsede) få midler kan
ansøges
Odense Kommune
Institutionstyper:
Kommunale kulturhuse (m. spillested), regionale spillesteder, spillesteder,
koncertforeninger, et professionelt rytmisk ensemble og festivaller.
Tilskudstyper:
Kommunalt budget, faste driftstilskud, honorarstøtte og flere forskellige typer af
projektilskud i Musikudvalgets pulje eller Odense og Co.
Bevilgende instanser:
Musikudvalg, By og Kulturudvalget samt Odense og Co.
Fordelingspraksis:
Mere lige fordeling af de midler, der udmøntes i faste driftstilskud og de midler, der kan
ansøges

Aarhus Kommune
Institutionstyper:
Kommunalt koncerthus, regionale spillesteder, festivaller, Produktionscenter for Rytmisk
Musik, spillesteder, koncertforeninger og et professionelt rytmisk ensemble.
Tilskudstyper:
Kommunalt budget, flerårigt driftstilskud, honorarstøtte og flere typer af projektilskud
både et- eller flerårige.
Bevilgende instanser:
Musikudvalg, Kunstrådet, Kulturrådmanden og Magistraten.
Fordelingspraksis:
Mere lige fordeling af de midler, der udmøntes i flerårige driftstilskud og de midler der kan
ansøges
Københavns Kommune
Institutionstyper:
Kommunale kulturhuse (m. spillested), regionale spillesteder, spillesteder,
koncertforeninger og festivaller.
Tilskudstyper:
Kommunalt budget, 4årigt driftstilskud, et eller toårig honorarstøtte og mange forskellige
typer af projektilskud.
Bevilgende instanser:
Københavns Musikudvalg, Lokaludvalgene og Kultur- og Fritidsudvalget.
Fordelingspraksis:
Lige fordeling af de midler, der udmøntes i flerårige driftstilskud og de midler der kan
ansøges
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På mange måder er de fire kommuner ens. Der er tale om mange af de samme institutionstyper både kulturhuse, regionale spillesteder,
honorarstøttede spillesteder, festivaler samt alle de aktører, der søger til enkeltstående arrangementer. Tilskudsmulighederne i de fire kommuner er
på en række områder også ens, der kan være tale om både kommunale budgetter, faste driftstilskud samt enkeltstående tilskud fra de fire
kommuners forskellige puljer.
Der er på samme måde en række forskelle mellem de fire kommuner, der er værd at bemærke. En del af disse kendetegner flere eller alle de øvrige
kommuner på nær Aalborg. For det første er der øremærkede puljemidler til musikaktører i alle de tre øvrige kommuner og disse puljer er større end
de puljemidler, der anvendes til den rytmiske musik i Aalborg Kommune.10 En større andel af puljemidler er også et udtryk for at flere skal søge for at
få tilskud til deres aktiviteter. På den måde er der indbygget en mulig fleksibilitet i tilskudsfordelingen, fordi den skal overvejes (måske endda
omfordeles) hver gang, der er ansøgningsfrist.
For det andet har alle tre kommuner flere forskellige puljer, der kan give støtte til rytmiske musikaktører fx øremærkede puljer til honorarstøtte,
festivalpuljer, puljer til enkeltstående arrangementer og mindre koncertrækker, støtte til bandudviklingsprojekter samt puljer til aktiviteter i bestemte
lokale områder. Disse forskellige puljer og tilskudsmuligheder giver mulighed for at yde tilskud til mange forskellige typer af aktiviteter. Alle disse
aktiviteter i Aalborg Kommune skal understøttes via Kulturpuljen, der også skal tildele midler til aktiviteter indenfor alle de øvrige kunstarter.
For det tredje er det muligt i både København og Odense Kommuner at søge tilskud fra de forskellige puljer, selvom aktører modtager driftstilskud, fx
kan honorarstøtte kombineres med både kommunale budgetter og faste driftstilskud fx Huset i Magstræde og Pumpehuset i København samt Kansas
City og Studenterhuset i Odense. Dette giver gode muligheder for at styrke fx koncertvirksomheden hos de valgte aktører, da den statslige
honorarstøtte afhænger af det kommunale bidrag (mere om det i næste afsnit). Derudover arbejder både Odense og København med muligheden for
flerårige tilskud både i forhold til honorarstøtte og festivaltilskud. Denne mulighed for kombination af flere typer af tilskud, måske over en flerårig
periode, kan være medvirkende til at skabe et tilskudssystem, der understøtter det dynamiske rytmiske musikmiljø.
Fælles for de tre øvrige kommuner er, at de har kommunale musikudvalg (med eller uden politisk repræsentation) 11. Disse udvalg er nedsat for at
sikre en styrket kunstnerisk faglighed i beslutningerne. Udvalgenes medlemmer er udpeget af forskellige lokale instanser/aktører i de rytmiske miljøer
med det mandat, at de skal træffe de beslutninger, der sikrer den bedste udvikling for det givne område. Musikudvalgene i de øvrige kommuner
serviceres af de respektive forvaltninger, de råder over flere puljer med øremærkede midler til musik, de har bevillingskompetence ift. disse puljer, de
har et klart mandat om at sikre udvikling og de er i hvert tilfælde rådgivende organ for det politiske niveau i både Aarhus og København. Derfor er der
mulighed for, at midlerne i de tre andre kommuner prioriteres på den bedst mulige måde set i forhold til udviklingen af den rytmiske musik.
Derudover er det en fordel, at medlemmer af såkaldte § 17 stk. 4 udvalg er politisk godkendte, hvilket styrker deres mandat til at prioritere.
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Odense Kommunes Musikudvalg råder over ca. 1,1 mio. kr., Københavns Kommunes Musikudvalg råder over ca. 6,4 mio. kr. og Aarhus Kommunes Musikudvalg
råder over ca. 3 mio. kr.
11
Et Musikudvalg er et såkaldt armslængdeudvalg nedsat efter styrelseslovens § 17 stk. 4.
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Musikudvalgenes medlemmer har fået et mandat både af miljøerne og det politiske system for at sikre, at de ”kloge” beslutninger tages, herunder
fordeling af midlerne.
På en måde er MUSAM i Aalborg Kommune et slags musikudvalg med kompetente og interesserede fagpersoner til at træffe beslutninger. Der er dog
to væsentlige forskelle i konstruktionen. For det første er MUSAM ikke et udvalg nedsat med baggrund i styrelsesloven, men en uafhængig forening,
hvis opgave er at uddele midler på vegne af Aalborg Kommune (i 2016 fik de et tilskud på 238.000 kr.). Derved har MUSAM ikke den politiske og
organisatoriske legitimitet og status, der findes i de øvrige musikudvalg. Dernæst er der ikke i konstruktionen en sikring af, hvem der sidder i
bestyrelsen, da fordelingen af pladser ikke er defineret på forhånd, som det er tilfældet i de øvrige musikudvalg.
I modsætning til de øvrige kommuner er en stor del af tilskuddene i Aalborg Kommune fast på budgettet, hvilket på sin vis giver en stabilitet og
sikkerhed for den enkelte tilskudsmodtager. Dette er positivt, da man som aktør ved hvad man har og at man dermed kan fortsætte sit virke. Det kan
dog være en udfordring, fordi det ikke skaber rum for, at tilskudsmodtagerne kan op- eller nedskalere deres projekter/aktiviteter fra år til år.

6. De statslige støtteordninger
Opsummering: Der er en række forskellige tilskudsmuligheder i statsligt regi både til de skabende og udøvende kunstnere samt
koncertarrangørerne. De lokale aktører, der ansøger de statslige puljer, modtager generelt en del midler herfra, men mængden af
aalborgensiske eller nordjyske ansøgere til puljerne er ikke stor.
I statsligt regi findes der en række forskellige støtteordninger. Nedenfor oplistes tilskudsmulighederne for (A) de skabende og udøvende kunstnere og
(B) de formidlende institutioner, hvorefter (C) de tildelte statslige tilskud behandles:

A: Tilskudsmuligheder for de skabende og udøvende kunstnere
Der er fem støtteordninger i statsligt regi der retter sig imod de skabende og udøvende kunstnere:
1. Orkestre, bands, kor og ensembler:
Kan søges af professionelle orkestre, bands, kor, ensemble eller solister eller en enkeltperson (kapelmester), der leder flere orkestre, bands, kor
eller ensembler. Tilskuddene kan anvendes til alle udgifter relateret til orkestrets/ensemblets koncerter, undtagen til honorering af musikere,
det sidste gælder dog ikke orkestre, bands, kor og ensembler på 6 personer og derover.
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2.Arbejdslegater - musik
Alle komponister, sangskrivere og lydkunstnere inden for alle genrer kan søge. Støtten gives for at give højt kvalificerede og talentfulde
kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.
3. Den unge elite
Puljen kan søges af alle unge solister, bands eller ensembler inden for alle genrer, herunder også skabende kunstnere, fx komponister,
sangskrivere og producere, der har vist højt kunstnerisk niveau og opfylder en række krav om internationalt potentiale via engagementer ved
højtprofilerede festivaler, officiel udgivelse mv.
4. Huskunstnerordningen
I denne pulje kan der søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler,
dagtilbud m.m. Puljen kan søges af musikerne selv.
5. Basisensembler
Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstnerisk kvalitet er tilgængelig i hele landet. Det sker igennem
koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Basisensemblerne er udpeget for en 4-årig periode, der er ikke nogen formel
ansøgningsfrist til dette. Der er pt. 5 basisensembler på landsplan heraf et rytmisk – nemlig Aarhus Jazzorchestra.

B: Tilskudsmuligheder for koncertarrangører
Der er fire støtteordninger i statsligt regi, der retter sig imod de koncertformidlende institutioner indenfor den rytmiske musik:
Regionale spillesteder
De regionale spillesteder har som formål at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og
internationalt. Fokus er på kvalitet, mangfoldighed og fornyelse. For at blive regionalt spillested er det en betingelse, at spillestedet har opnået
en substantiel kommunal medfinansiering. De regionale spillesteder er udpeget for en periode på 4 år (den i gangværende periode er 2017-20).
Honorarstøtte
Rytmiske spillesteder og musikforeninger kan søge om honorarstøtte. Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af
koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Tilskuddet er defineret som klip svarende til ca. halvdelen af en musikertarif.
Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter af høj kvalitet i hele landet. For at få adgang til ordningen skal der modtages et
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kommunalt eller kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det ansøgte beløb, og
det lokale tilskud skal være på minimum 30.000 kr.
Koncertvirksomhed
Musikforeninger, koncertforeninger og andre koncertarrangører kan søge om støtte til koncertvirksomhed. Formålet med ordningen er at sikre
udbuddet af koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed og fornyelse inden for alle musikalske genrer. Det er en forudsætning for
tilskud fra ordningen, at der afholdes mindst 4 koncerter, at koncertaktiviteterne har offentlig adgang og at der tages entré, samt at
koncertarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere.
Musikfestivaler
Musikfestivaler indenfor alle genrer kan søge om tilskud fra puljen. Ved festival forstås et arrangement med et antal koncerter indenfor en
begrænset tidsperiode. Formålet med ordningen er at sikre udbuddet af musikfestivaler af høj kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed og fornyelse
inden for alle musikalske genrer. Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at der afholdes mindst 4 koncerter, at festivalarrangøren yder
professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere og at musikfestivalen har offentlig adgang og at der tages entré (udvalget kan
i særlige tilfælde give dispensation fra entré-krav).

C: Statslige tilskud til aktører i Aalborg Kommune/Nordjylland
Til at behandle de indkomne ansøgninger til de ovenstående puljer i statsligt regi to udvalg:



Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der uddeler treårige arbejdsstipendier og arbejdslegater til de udøvende og skabende kunstnere.
Samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik der uddeler tilskud til aktiviteter, der fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i
udlandet (der er tale om tilskud til de formidlende aktører fx i form af honorarstøtte, regionale spillesteder, samt tilskud til orkestre, bands,
kors og ensemblers virksomhed, amatørmusik, musikundervisning og internationale aktiviteter).

Med dette in mente er det interessant at belyse hvordan fordelingen af ansøgninger og bevillinger er set med nordjyske briller12.
I tabellen på næste side er tallene for den samlede Kunstfond (der dækker alle kunstarterne) medtaget for at se, hvorvidt musikområdet adskiller sig
væsentligt fra de øvrige kunstområder.

12

Statens Kunstfond har ikke opgjort fordelingen af ansøgninger og bevillinger på kommuneniveau, hvorfor der er i dette afsnit tales om ansøgninger fra nordjyske
aktører.

13

Andel af nordjyske ansøgere til de statslige puljer angivet i %:

Antal ansøgninger
Andel af samlet ansøgere
Andel af de imødekomne ansøgninger
Andel af de fordelte midler
Tilsagnsprocent

Kunstfonden
(Opgjort ift.
sted for
aktivitet)
12.200
3,6
3,8
3,6
-

Kunstfonden
(opgjort ift.
ansøgers
adresse)
9.100
2,7
3,2
2,9
64,5

Legatudvalget for
Musik
(Opgjort ift. sted for
aktivitet)
400
7,7
6,1
3,7
-

Legatudvalget for
Musik
(opgjort ift.
ansøgers adresse)
1.000
2,3
2,0
1,2
45,8

Projektstøtte-udvalget
for Musik
(Opgjort ift. sted for
aktivitet)
2.200
3,8
4,0
4,5
-

Projektstøtte-udvalget
for Musik
(opgjort ift. ansøgers
adresse)
2.200
5,1
5,4
4,7
76,6

Kilde: https://www.kunst.dk/publikationer/2017/statens-kunstfonds-aarsberetning-2016/

Andelen af borgere i Nordjylland svarer til ca. 10 % af den samlede danske befolkning. Så set i forhold til denne fordeling er både andelen af ansøgere
og bevillinger betydeligt lavere på alle områder. Det er dog værd at bemærke, at tilsagnsprocenterne i forhold til både den samlede Statens
Kunstfonds og Projektstøtteudvalg for Musik er relativt høj og faktisk højere end de øvrige landsdele.
Legatudvalget for Musik uddeler arbejdsstipendier og arbejdslegater til danske komponister og sangskrivere. De forholder de sig til ansøgningerne,
der kommer fra de udøvende og skabende kunstnere. Her er tallene en del under det niveau, man kan forvente, hvis man tager udgangspunkt i, at ca.
10 % af befolkningen er nordjyder. Både den betydeligt mindre andel af ansøgningerne samt bevillingerne fra Legatudvalget for Musik, kan være
udtryk for flere ting. For det første kan det være et udtryk for, at der ikke er en stor gruppe af herboende professionelle musikere. Det kan omvendt
også være et udtryk for manglende kendskab til de statslige støtteordninger blandt de udøvende i miljøet eller være et udtryk for manglende
kompetencer i forhold til at skaffe eksterne midler til ens projekter.
De to største statslige tilskudsordninger til de formidlende institutioner er regionale spillesteder og honorarstøtte. Her er historien meget positiv, i det
Studenterhuset er et af i alt 19 regionale spillesteder i hele landet (et af dem der indtil udgangen af 2016 havde flere statslige end kommunale
midler), og der er tre spillesteder i top 10 i fordelingen af honorarstøtte på landsplan. Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne ligger også fint
i den øverste halvdel. Fælles for disse fire institutioner er, at de modtager et fast driftstilskud. Laget under disse fire er nærmest ikkeeksisterende i
forhold til Aalborg Kommune. Set i lyset af det stigende antal aktører og deres aktivitetsniveau er det påfaldende. Dette kan være et udtryk for
manglende kendskab til de statslige midler, manglende kompetencer til at skaffe eksterne midler eller et udtryk for, at de tilskud der uddeles fra
Kulturpuljen ikke kan forenes med de krav, der stilles til ansøgerne fra statens side (fx minimum 10 koncerter og professionel honorering af musikere).
Projektstøtteudvalg for Musik uddeler midler til både spillesteder, koncertforeninger, festivaller og udøvende kunstnere. Her er tallene stadig en del
under det niveau man kan forvente, hvis man tager udgangspunkt i, at ca. 10 % af befolkningen er nordjyder. Det er positivt, at mere end ¾ af de
indsendte ansøgninger opnår et tilsagn. Både den mindre andel af ansøgningerne til Projektstøtteudvalg for Musik og bevillingerne herfra, kan være
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udtryk for flere ting. For det første, at der ikke er en stor gruppe af herboende professionelle musikere eller manglende kompetencer til at skaffe
eksterne midler. Det kan omvendt også være et udtryk for manglende kendskab til de statslige støtteordninger blandt de udøvende i miljøet.
En række af de statslige puljer forudsætter et kommunalt bidrag. Her viser der sig nogle konkrete udfordringer for de lokale aktører. Tilskuddene fra
de statslige puljer er i enkelte tilfælde defineret til ikke at måtte overstige det kommunale tilskud (fx honorarstøtten) eller der findes en praksis, hvor
en forøgelse af de statslige tilskud er bundet op på en større kommunal medfinansiering. Et konkret eksempel på dette er fx situationen på 1000fryd
inden udviklingsarbejdet. Hvor de var udfordret af ikke at have et kommunalt tilskud, der gjorde det muligt for dem at realisere de tilskud, staten var
villige til at tildele dem, hvilket kunne ses i de ekstraordinære statslige tilskud 1000fryd i flere år blev tildelt. Et andet eksempel på udfordringerne er
at tilskuddet til Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne gradvist bliver mindre værd, da klippene de tildeles bliver dyrere fra år til år.
Nordkraft Big Band fik som noget nyt statsligt tilskud fra 2016, et tilskud, der allerede fra 2017 er blevet større og nu matcher det kommunale tilskud.
En fortsat stigning i det statslige tilskud til Nordkraft Big Band vil med stor sandsynlighed kræve, at der medfølger et større kommunalt tilskud,
omvendt er et større kommunalt tilskud ikke nogen garanti for et større statsligt tilskud. Et eksempel på dette er de ekstra midler, der blev givet i
forhold til både Metropol, Platform4 og Northern Winter Beat i forbindelse med Studenterhusets aftale som regionalt spillested i 2017-20.
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