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Baggrund
Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikmiljø som bl.a. giver et overblik over den rytmiske musiks udvikling og
status, præsenterer muligheder og udfordringer, og som giver et grundlag for at drøfte ambitioner og fremadrettede anbefalinger, jf. vedtaget kommissorium.
Dette notat er en spejling af den involverende proces og en opsamling af centrale vurderinger, inputs, erfaringer, anbefalinger mv., som er er kommet til udtryk
på workshops. De forskellige udsagn er sat i en analytisk ramme, som understøtter forståelsen heraf.
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Music City – en idealmodel
Modellen Mastering of a Music City viser,
hvor ambitiøst en musikby kan tænkes og
udvikles.
Modellen består af 5 væsentlige forhold,
som karakterisere en stærk musikby:






En talentmasse af bands og musikere
En blomstrende musikscene
Plads til musikken ude og inde
Et åbent og engageret publikum
Musikrelaterede virksomheder

Det er naturligvis ikke realistisk, at alle byer
kan eller skal realiseres som music city i fuld
skala. Fx har en Aalborg Kommune og
Nordjylland ikke tilstrækkelig volumen i alle
forhold.
Men modellen er interessant, fordi den
anskueliggør muligheder og parametre, og
kan være en ramme om drøftelser af mulige
lokale satsninger og ambitioner. Modellen
kan således inspirere til at sætte retning for
den lokale udvikling af Aalborg Kommune
som musikby i sin egen ret.
Idealmodellen har dannet baggrund for bl.a.
workshoppenes fokus og for temaer i denne
analyse. Modellen er ikke fuldt slavisk.

The Mastering of a Music City, Key Elements, Effective Strategies and Why it’s Worth Pursuing.
5
IFPI og Music Canada, 2015

Musikkens samfundsmæssige potentiale
Musik tillægges på linje med andre kunstarter værdi for både den enkelte og for fællesskabet. Musik er meget mere end underholdning. At lytte til musik eller
at udtrykke sig musikalsk favner en række kvaliteter og følelser- fx dannelse, leg, samspil, kreativitet, identifikation, stemning, sanselighed, kommunikation,
socialt samvær, fordybelse, livsglæde, dans og bevægelse. Den rytmiske musik – i al dens mangfoldighed – taler til langt de fleste mennesker og spiller en stor
rolle i både hverdagen og til særlige begivenheder.
I det følgende skitseres nogle af den rytmiske musiks samfundsmæssige potentialer.
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Danskernes brug af rytmisk musik
Rytmisk musik fylder meget i mange menneskers liv. Undersøgelsen Danskernes Kulturvaner 20121 viser bl.a., at næsten 80% hører musik dagligt og 50% hører
musik mere end 1 time dagligt. Ca. 45% af alle danskere har inden for det seneste år været til en rytmisk koncert og 19% har været til en festival e.l. 45% af
dem, der ikke går til koncerter, begrunder bl.a. dette fravalg med, at det er for dyrt. Ca. 17% af befolkningen synger, spiller eller laver selv musik 2. Ser man
isoleret på andelen af unge under 30 år er andelen højere. Blandt de unge er ca. 20% udøvende.
Musik er derfor et kultur- og fritidsprodukt, som bidrager til gode oplevelser for den enkelte, og som er med til at forme manges sociale identitet og
fællesskab. Koncertoplevelser, festivals og andre musikevents medvirker også i høj grad til at skabe tilknytning til og fortællinger om, den by og kommune,
man bor i.

Det økonomiske potentiale
Musik er også et kommercielt erhverv, der skaber omsætning og bundlinje samfundsmæssigt, og det er – helt og især delvist - et levebrød for mange.
I analysen Dansk Musikomsætning 20163 fremgår det, at den danske musikbranchen på landsplan bidrog med 7,5 milliarder kroner til dansk økonomi og heraf
udgjorde livemusikken knap 4,5 mia. kr. Det er en vækst på ca. 23 % i perioden 2012-2016 og en vækst på 10% i perioden 2015-2016. Til sammenligning var
den generelle vækst i Danmark i perioden 2012-15 på 1%. Musikbranchens samlede årlige omsætning svarer til 4.476 årsværk4. Rambøll vurderer, at
markedet ikke er mættet, hvilket bl.a. ses i forekomsten af nye musikevents og -festivaller.
De kreative erhvervs potentiale er bl.a. også blevet synliggjort af Dansk Erhverv, der i 2017 udgav en samling af anbefalinger til at støtte op om væksten i de
kreative erhverv, herunder musikken5.
Forskellige undersøgelser om Aalborg Kommune viser også, at rytmisk musik har økonomisk værdi. Fx fik Skråen i 2017 udarbejdet en analyse af Skråens
samlede virksomhed (dvs. musik, café og andre aktiviteter) ved Rambøll. Den viser, at Skråens lokaløkonomiske effekt svarer til 122 fuldtidsbeskæftigede.

1

Danskernes Kulturvaner, 2012. Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet.
Promus fik i 2000 udarbejdet en undersøgelse af Epinion, hvor ca. 2000 respondenter i alderen 12-70 år, hvor vigtig musik er for dem. Her kommer musik ind på en 3. plads med 31% efter
familie (82%) og privatøkonomi (35%) og før bl.a. rejser, sport, karriere og uddannelse.
3 Dansk Musikomsætning 2016 er en branchestatistik udarbejdet af Rambøll og udgivet i juni 2017. Statistikken er gennem de seneste år blevet udarbejdet årligt.
4 Et årsværk udgør 37 timers arbejde i 52 uger = 1924 timer.
5 Vækst i de kreative erhverv. Politiske anbefalinger. Udgivet af Dansk Erhverv, 2017.
2
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Tilsvarende har Nibe Festival lavet en undersøgelse i 2011 ved Rambøll, som viser, at festivalen i 2009 havde en lokaløkonomisk effekt svarende til 22
fuldtidsbeskæftigede.
En økonomiskopgørelse af udvalgte kommunalt støttede arrangører inden den rytmiske musik i Aalborg Kommune viser, at der i fra 2012 til 2016 er sket en
stigning i omsætningen på ca. 21% (for uddybning, se økonomiafsnittet i denne rapport).

Kulturens betydning for borgere
En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening6 viser, at et veludviklet kulturtilbud i kommunen betyder rigtig meget for folks valg af bosætning Specielt de
veluddannede lægger stor vægt på et godt kulturtilbud i kommunen, og kulturen er i det hele taget afgørende for, hvordan de enkelte kommuner udvikler sig.
Ca. halvdelen de adspurgte videreuddannede, som var flyttet inden for de sidste 10 år angav, at et godt kulturelt tilbud i kommune havde haft betydning for
valg af bopælskommune. For de kortuddannede var det kun hver 4., for hvem gode kulturtilbud var betydende for valg af kommune. Særligt blandt de 3049årige betyder gode kulturtilbud meget, viste undersøgelsen.

6

Danmarks Biblioteksforening. Danmarks befolkningsudvikling 2015. Udarbejdet af Moes-Bjerre og Lange.

8

En undersøgelse fra 2017 af Uddannelsesbyen Aalborg
Kommune viser, at koncerter, festivals mv. får en positiv
vurdering af 60-65 % af byens studerende.
Det kan bl.a. udledes af diagrammet, at kun 7-10 %
udtrykker lav tilfredshed med bl.a. koncertsteder og festival
og at 60-65% er tilfredse eller meget tilfredse. Bemærk, at
tallene også omfatter klassisk musik. Det kan også
bemærkes, at der er høj tilfredshed med Aalborg
Kommunes natteliv – hvor musikken som bekendt også er
en vigtig del.

I 2017 viste en analyse af Skråens kreative og økonomisk
bæredygtighed, at respondenterne i høj grad forbinder
Aalborg Kommune med musik og kultur. Spørgsmålet
lyder: Hvad forbinder I med Aalborg Kommune som by?
Det skal bemærkes, at der ”kun” er 9 svarmuligheder.
Samlet set tegner både nationale og lokale undersøgelser
et billede af, at musik har en vigtig og positiv betydning i
mange menneskers tilværelse. Tilsvarende svar er bl.a.
også set i Aarhus.
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Rytmisk musik og aktuelle samfundsmæssige udfordringer
Den rytmisk musik er naturligvis noget i sin egen ret – som kunst- og udtryksform mv. Men den rytmiske musik har også potentialer i forhold til en lang række
aktuelle samfundsmæssige udfordringer, fx:



Sundhed – rytme og musikalitet understøtter både mental og fysisk sundhed. Fx som udtryks, meditations-- og samværsform eller som et afsæt for at
bevæge sig, som ved dans, fitness, løb osv.
Læring – fx i forhold til forskellige læringsformer og –stile. Musik kan være med til at lære remser, matematisk logik mv. Tilsvarende arbejder man i
læringssammenhæng med musisk intelligens.
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Den rytmiske musik i Aalborg Kommune
Dette afsnit tager afsæt i idealmodellen Mastering of a Music City og belyser miljøet vurderinger af nogle af de vilkår, muligheder og udfordringer, der gør
sig gældende for lokale omhandler musikere, arrangører, publikum, interessenter mv. De forskellige drøftelser er sat ind i bredere analytiske sammenhænge.
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Plads til musikken
Dette afsnit omhandler i særlig grad den rytmiske musik set i forhold til og ud fra arrangørernes erfaringer og vurderinger.

Arrangører og scener
Kortene i dette afsnit viser de etablerede spillesteder og arenaers fysiske placeringer i Aalborg Kommune.
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Som det fremgår af kortet, er der en stærk koncentration af spillesteder i Aalborg Kommune C. Det er delvist historisk betinget, men skyldes naturligvis også,
at der i Aalborg Kommune by er der høj befolkningstæthed (og dermed et publikum), her bor mange af de udøvende musikere, her er musikuddannelserne og
her er et varieret kultur-, by- og natteliv.
Kortet indeholder også eksempler på beværtninger mv., hvor der er mulighed for at opleve levende musik. Bl.a. er Jomfru Ane Gade markeret, da flere af
gadens dansesteder og værtshuse har sporadisk live-optræden af lokale eller nationale musikere.
I forbindelse med nærværende analyse, er der udarbejdet en oversigt over arrangører, spillesteder, festivaller mv. i Aalborg Kommune. Der er tale om et
øjebliksbillede og oversigten er vedlagt som bilag. Kortlægningen viser bl.a., at der er et stort og varieret udbud af spillesteder, festivals og arrangører som
repræsenterer mange forskellige – store som små genre og som henvender sig til mange forskellige publikummer. Mange tilbud henvender sig til det samme
publikum, og tilbuddene er derfor delvist overlappende og i konkurrence med hinanden. Da fx Musikken Hus blev etableret i 2014 medførte det forrykning i
de øvrige spillesteders publikum, bookinger mv. (Musikkens Hus præsenterer både klassisk og rytmisk musik, og vurderer selv, at ca. 20% af deres billetsalg
vedrører rytmisk musik).
Der er forskelle på de lokale musikarrangørerne. Musikkens Hus, Skråen, AAKC mv. har egne scener og en fast stab tilknyttet. Spillesteder som 1000Fryd og
Platfom4 har en meget lille bemanding og festivals som Den Blå Festival og Meutivity er alene drevet af frivillige kræfter uden adgang til egen scene/spillested.
Endelig skal det nævnes, at en række andre kulturinstitutioner mv. lejlighedsvis præsenterer rytmisk musik – fx Sommerlounges på KUNSTEN, børnekoncerter
i Nordkraft og i Zoologisk Have. Disse steder benytter sig af de samme kunstnere som de etablerede spillesteder.
Det fremgik af workshops mv., at arrangørerne finder, at der generelt er en rigtig god tone og ordentlighed mellem arrangørerne. Fx er det almindelig kutyme,
at spillestederne vejleder de mindre arrangører ift. ansøgning om brug af pladser og spillestederne er i gensidig dialog om programlægning mv. Det påpeges
også, at samarbejdet kan udbygges, fx i forhold til koordinering af arrangementer mv.

Spillestedernes funktioner og opgaver
På kortet nedenfor er der zoomet ind på de etablerede spillesteder og deres funktioner. Kortet viser, at spillestederne varetager en række funktioner ud over
at være scene for udøvende musikere. Der er tale om funktioner, som knytter sig naturligt til spillestedernes omsætning, drift og samarbejder – fx
udskænkning og mødefaciliteter. Men spillestederne varetager også opgaver, som er opstået på baggrund af tilfældigheder, personlig interesse og veneration
for den rytmiske musik og de lokale musikere – bl.a. råd og dåd ift. vækstlaget. Disse funktioner kan alle forekomme naturlige, men de ikke alle en del af
spillestedernes formelle formål eller drift.
14
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Det er arrangørernes generelle vurdering, at Aalborg Kommune ikke mangler spillesteder eller venues. Det vurderes også, at spillestederne har know-how,
erfaringer, faciliteter mv., som kan bruges endnu bedre i forhold til at rådgive og støtte lokale musikere og bands, hvis dette prioriteres opgavemæssigt og
økonomisk.

Festivals, events o.l.
Der er i de seneste sket i vækst i antallet af festivaller mv. og de fordeler sig hen over året. Af lokale årligt tilbagevendende festivals mv. kan nævnes Nibe
Festival, Den Blå Festival, Sommerlounges på Kunsten, Metropol i forbindelse med Aalborg Kommune Festivals, 90er Festen i Kildeparken og Fredagsfester i
Karolinelund.
Aalborg Kommune har indtil kun i mindre grad været vært for eksterne festivals. Eksterne festivals er rejsende festivals som leverer en god oplevelse, men
ikke bidrager til det lokale musikmiljøs kreative udvikling eller økonomi. Eksempler på eksterne festivals, som gæster Aalborg Kommune er Grøn Koncert,
Danmark Dejligst, Vi elsker 90erne og Down the Drain.
Aalborg Kommune har også prioriteret i de senere år at investere i og være vært for en række nationale musikbegivenhed, bl.a. børne- og voksne MGP. I den
sammenhæng skal også nævnes, at Aalborg Kommune også har været investor i og vært for store nationale begivenheder, som også har omfattet rytmisk
musikprogram, som er gratis for tilhørerne. Fx Tall Ship Races i 2015 samt DGIs Landsstævne i 2017. Aalborg Kommune Festivals er en ny lokal spiller på banen
med et gratisprogram om sommeren. Adgangen til gratis koncerter betyder både tab i billetsalg og udskænkning for de lokale spillesteder og mætter
publikum.
Aalborg Kommune har ikke været vært for mega-koncerter med store internationale verdensnavne, som fx Boxen i Herning og Royal Arena i København. Her
tænkes på verdensstjerner som Beyoncé, Metallica, Justin Timberlake, U2 mv. Aalborg Kommune har ikke indendørs faciliteter, der kan rumme den type
arrangementer og det er afprøvet om Aalborg Kommune kan afvikle mega-koncerter udendørs.
Det er arrangørernes vurdering, at Aalborg Kommunes forskellige festivals og events på mange måder bidrager positivt til den rytmiske musik. Det giver
omtale, det understøtter mangfoldigheden og krydsbestøver musikmiljøet, det er med til at gøre Aalborg Kommune til en levende by og lokale festivals mv.
kan (når det prioriteres) understøtte, at gode lokale bands får sceneerfaring. De lokale arrangører er hver især nødt til at holde sig skarpe og på tæerne, for at
holde sig attraktive og endelige er væksten i festivals o.l. et billede på, at interessen for rytmisk musik er høj.
Der er dog også et men. Konkurrencen er blevet meget hård og presser især de små arrangører inden for smalle genre eller med musikprogrammer, som er
nicheprægede, eksperimenterende mv. og som derfor har et begrænset publikum. Mængden af arrangementer betyder, at de fx kan lægge sig oven i
16

hinanden og tiltrækker det samme publikum, og dermed kan det give anledning til ”kannibalisering”. Der blev bl.a. stillet forslag om et kalendersystem e.l.,
hvor arrangørerne kan melde udendørs arrangementer ind, således at man kan tilrettelægge årets arrangementer mest hensigtsmæssigt. Det kan også have
relevans for andre genrer, fx udeteater.
Endelig påpeger arrangørerne også, at der er behov en strategisk stillingtagen til eksterne musikfestivals og –arrangementer, fx i forhold til overvejelser om,
hvordan disse kan understøtte det lokale musikliv kreativt og økonomisk.
jan

De lokale faste spillesteder giver udtryk for, at udesæsonen er blevet længere
og mere mættet.
Grafikken illustrerer udviklingen meget overordnet. Den blå farve viser
udesæson, den grønne viser inde-sæsonen og – den nye – gule farve viser
”døde periode”. De døde perioder opstår, fordi folk er koncerttrætte efter en
lang udesæson. Dette har en direkte effekt på spillestedernes
programlægning. Fx har Huset opgivet at have et sommerprogram for
udendørsmusik og Skråen tilbyder kun få koncerter i september måned.
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Frivillige
Ca. 40% af den danske befolkning var i 2017 frivillig – inden for idræt, kultur, velfærds- og omsorgsopgaver mv. og samlet set har ca. 70% af befolkningen på et
eller andet tidspunkt i deres liv bidraget med frivilligt arbejde. Ca. 11% af de frivillige i 2017 bidrog til kulturområdet med frivilligt arbejde7. Dette tal er ikke
opdelt på musik og andre kulturelle genre.
Som tallene nedenfor viser, så er rytmiske musik er i høj grad afhængig af frivillige kræfter ift. at få spillestederne og lokale festivals til at fungere.





7

Skråen har ca. 50 frivillige og ca. 10 årsværk
Nibe Festival har ca. 4100 frivillige og ca. 4 årsværk
Studenterhuset har 120-150 frivillige og ca. 6,5 årsværk
1000Fryd har 80-100 frivillige og 1,5 årsværk

Frivillighedsrapporten 2016-2018, udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2017.
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Musam, Den Blå Festival, Rock og Metal, Meutiviy, Foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne er alene baseret på frivillige kræfter.

Frivillighed er med andre ord en nødvendig ressource for flertallet af de Aalborg Kommuneensiske spillesteder, festivals mv.

Markedsvilkår
Musikmarkedet er meget fluktuerende og befinder sig i et krydsfelt af bl.a. flygtige publikumsønsker og -forventninger, nem og billig adgang til musik via
globale og digitale platforme mv.
Musikarrangørernes primære indtægtskilder er billetsalg og udskænkning. Sekundære indtægtskilder er fx lokaleudleje og sponsoraftaler.
Musikarrangørernes indtjening kan påvirkes af en række forhold, som på sin vis er ikke-styrbare. Vind og vejr er en kendt faktor og verdensnavne på plakaten i
Herning, Aarhus eller København er en anden.
Et nyt vilkår, som gør sig gældende – stærkt og irreversibelt – er den enorme vækst i adgangen til musik på nettet, fx via Spotify og Youtube. Ifl. Danmarks
Statistik streamer fx 93% i aldersgruppen 16-19 år musik. Realiteten er derfor, at markedet for rytmisk musik reelt er globalt og også meget flygtigt. Det ene
verdenshit, musiktrend eller –navn afløser det andet, og de største koncerter kan streames og downloades til ingen eller få penge. Konkurrencen om
publikums opmærksomhed er allestedsnærværende og publikum er forvente, bl.a. i form af gratis koncerter.
Musikstedernes vigtigste indtægter ligger ift. billetsalg og udskænkning. Store musikbyer som fx London oplever, at indtjeningen presses markant af nye
sundhedsidealer, hvor publikum drikker mindre og mange spillesteder lukker på denne baggrund. Et faldende salg i baren er også en tendens, der mærkes
lokalt.
Som musiksted er det en konstant opgave at sikre indtjeningen, og vejen at gå ligge typisk uden for musikken. Det kan fx være ved at udleje lokaler eller som
vært for møder mv. Fokus på indtjening betyder også, at de ikke-indtægtsgivende aktiviteter nedprioriteres. Fx talent-, vækstlags- eller nichekoncerter, som
ikke sælger mange billetter eller fx børnekoncerter, hvor der ikke er indtjening i form af udskænkning.
Det er musikarrangørernes vurdering, at der er behov for at træffe strategiske valg ift., hvordan musikstederne skal navigere og udvikle sig på de vilkår, der nu
engang gælder. På workshops mv., blev det bl.a. drøftet, at et fokus kan være at satse på den nerve og det særegne og på nærvær og stemning ved at opleve
en koncert live. Og at fremhæve det lokale musiklivs mangfoldighed, vækst- og talentlag osv. som positive overraskelser og nærværende indslag i det store
musikbillede.
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Praktiske forhold
Aalborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2018 lægger vægt på at styrke muligheden for at indtage byrum til midlertidige kulturtilbud og byrådet har i 2016
vedtaget vejledningen ”Brug Byen”8 for at styrke brugen af kommunens byrum og gader, når de bruges til diverse arrangementer som fx musik.
Aalborg Kommune er har mange pladser både i og uden for Aalborg Kommune by, som egner sig godt til rytmisk musik og der er god tradition for kulturelle
aktiviteter i byrummet – fx i forbindelse med Aalborg Kommune Festivals, hvor bl.a. Aalborg Kommune Karneval, Metropol og Blues Festivallen løber af
stablen.
Også for de mindre festivaller er adgangen til offentlige pladser og byrum vigtig, fordi de ikke har egen scene og det giver mulighed for at præsentere sin
musik til et større publikum – det gælder fx inden for mindre genrer som jazz, blues og heavy metal.
Det er dog arrangørernes vurdering, at adgangen til at bruge kommunens pladser er både tung og krævende, rent sagsbehandlingsmæssigt. De forskellige
regler kan opleves som uigennemskuelige og besværlige, og vil typisk være forbundet med et timegebyr for sagsbehandlingen. Et udearrangement kan
indebære ansøgning til en række myndigheder som politi, fødevarestyrelsen, beredskabet, miljø- og energiforvaltningen mv. Opstilling af en udedørsscene
kræver en tilladelse som ved byggeri af en carport. Det opleves tungt og demotiverende, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at flere små arrangører alene er
baseret på frivillighed. Der er således et udtalt ønske, at sagsgange mv. lettes – fx i form af ”en indgang”, som det fx kendes fra Aarhus og Roskilde Kommuner.

Musikerne og miljøet
Dette afsnit omhandler primært forhold vedr. de udøvende musikere i Aalborg Kommune og deres erfaringer og vurderinger fra diverse workshops.

Antal udøvere
Det er umuligt at lave et fuldstændigt overblik over antallet af udøvende musikere inden for rytmisk musik i Aalborg Kommune. Der er tale mennesker i
bevægelser – som flytter til og fra Aalborg Kommune, som indgår i en række forskellige konstellationer, varetager andre jobs mv.
Dansk Musikerforbund oplyser, at der aktuelt er 380 medlemmer af Aalborg afdelingen, heraf er 80 klassiske musikere og 300 rytmisk musikere.
Medlemskabet er udtryk for, at disse musikere anser sig selv som professionelle musikere. Der er ca. 5 nye medlemmer om året og de udgør kernen i
kommunens musikmiljø.
Der er ca. 60-100 musikstuderende årligt på konservatoriet og universitetet. Dertil komme autodidakte musikere og helt unge musikere.
8

Brug Byen – vejledning for skilte, gader og pladser. Godkendt af byrådet 2016.
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DMF skønner, at Aalborg Kommune har ca. 800-1000 musikere og et forsigtigt skøn er, at der er ca. 100 aktive lokale bands. Dette skøn støtter DMF bl.a. på,
at der hvert år deltager ca. 30 nye band til Band Battle og ca. 30 nye bands deltager i Way Up North.

Uddannelsesmuligheder
Aalborg Kommune har et relativt udbygget undervisnings- og uddannelsessystem ift. rytmisk musik.
Ift. børn og unge er der en række tilbud unge – bl.a. musikalske tilbud i dag- og fritidstilbud, musikundervisning i skolen, Aalborg Kommune Musikskole, Den
Rytmiske Skole, MGK - MusikalskGrundKursus samt forskellige private tilbud. Aftenskolerne, private tilbud mv. tilbyder også undervisning til voksne af mere
fritidsbetonet karakter.
Aalborg Kommune har også flere muligheder for uddannelse inden for rytmisk, som denne liste viser:





Gymnasier med musik som linjefag – Hasseris Gymnasium, Aalborghus Gymnasium og Aalborg Katedralskole
UCN - seminarieuddannelse med musik som linjefag og en profillæreruddannelse
Det Jyske Musikkonservatorium – uddanner musikere, musikpædagoger og komponister inden for rytmisk musik
Aalborg Kommune Universitet – uddanner inden for populærmusik og lydproduktion, musikterapi og almen musikforståelse

Musikuddannelserne kan lede til mange former for beskæftigelse – som udøvende musiker, som musikpædagog, -lærer eller terapeut, inden for medie- og
reklamebranchen, lyd, musikmanagement, formidling mv.
Der er ca. xxx studerende årligt, som uddanner sig inden for musik i Aalborg Kommune – enten på UCN, Universitetet eller på konservatoriet // DMF???
UCN og AAUs repræsentanter på workshop gav udtryk for at den samlede fødekæde er af stor betydning for, at de videregående musikuddannelser også kan
rekruttere dygtige lokale studerende.
Repræsentanter fra ungebyrådet, UCN og AAU gav også udtryk for i processen, at Aalborg Kommunes musikliv efter deres vurdering har en absolut positiv på
de studerendes oplevelse af Aalborg Kommune som studieby og for fastholdelsen af studerende på de lokale uddannelsesinstitutioner. Det blev eksempelvist
fremhævet, at det er vigtigt som ung studerende at have adgang til live musik i hverdagslivet og at kunne opleve og mærke musikken i lokale stemningsfyldte
omgivelser.

Jobs og betaling
Det er generelt svært og usikkert økonomisk at etablere sig som rytmisk musiker i Danmark – og derfor ernærer mange dygtige og seriøse musikere sig delvist
eller helt via andre jobs. Drøftelser på workshops m.v. afdækker, at dette billede også gælder for Aalborg Kommune.
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Musikere i talent- eller vækstlaget har forskellige muligheder for at optræde – typisk på 1000Fryd, Platform4, i Studenterhuset og på Skråen. Dertil kommer
Band Battle og Way up North, som er arrangementer, som netop henvender sig til det lokale talent- og vækstlag.
Baghuset har scene, der kunne bruges af talent- og vækstlagsmusikerne, men formelt kan det ikke lade sig gøre grundet lejeaftalen. Scenerne i tilknytning til
universitetet kan i princippet benyttes af både musikstuderende og autodidakte, men de autodidakte har dog ikke mulighed for at adgangskort til Musikkens
Hus, hvor scenerne er, og er derfor afskåret fra muligheden. De musikstuderende bruger primært egne scener og prøver sjældent kræfter med øvrige scener i
Aalborg Kommune.
Det er ikke ualmindeligt, at (deltids-)professionelle musikerne forventes at optræde gratis, til et mindre beløb eller i form af mad og drikke, der hvor jobbet
udføres. Det er et problem, der er svært at løse i sammenhæng med nærværende arbejde.
Arrangører, musikere m.fl. efterlyste på workshops en større anerkendelse af og respekt for faget, både i den private og den offentlige sektor. Ligeledes blev
der på workshops givet udtryk for, at samarbejdet og dialogen mellem det autodidakte miljø og uddannelsesinstitutionerne med fordel kan udvides. Fx i
forhold til samarbejde om scener, møde mellem musikere, kreativ inspiration osv.

Øvelokaler
Musik kan høres og kræver ofte mulighed for at flere kan mødes, det er repeterende osv. og derfor kan samspil og instrumentøvelse være forstyrrende for
omgivelserne. Som i idrættens verden er der brug for baner til at træne på – og for musikerne er træningsbanerne lig med øvelokaler. Oversigten viser
øvelokaler i Aalborg Kommune, som er til rådighed for miljøet:
Navn
Aalborg Musikforening
Baghuset
Quinten
1000Fryd
Huset
Trekanten
Station10
Fri-Stedet

Placering
Aalborg Kommune C
Aalborg Kommune C
Aalborg Kommune C
Aalborg Kommune C
Aalborg Kommune Øst
Lindholm
Aalborg Kommune

Målgruppe
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
13-19 årige
14-20 årige

Kapacitet
Plads til 14 bands
120 prs. /12 lokaler
25 prs. / 3 lokaler
1 lokale
1 lokale
1 lokale
1 lokale
1 lokale

Pris
200-300 kr. pr. mdr. pr. mand
200 kr. pr. mdr. pr. mand
300 kr. pr. mdr. pr. mand
1.300 kr. om året
300 kr. pr. mdr. pr. mand.
20 kr. pr. time
350 kr. pr. prs. pr. halve år.
Gratis
www.Aalborgmusikportal.dk
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Antallet af øvelokaler/-pladser skal ses i relation til antallet af udøvende musikere i Aalborg Kommune (se ovenfor). Det er en generel erfaring fra Aalborg
Kommunes øvelokaler, at der er lav udskiftning. Når først man har fået et øvelokale, så holder man fast i det.
Rigtigt mange musikere benytter sig af private tilbud – fx garager, Box It containers og fraflyttede bygninger e.l., hvor de (ofte midlertidigt) kan leje sig ind.
Det er musikmiljøets vurdering, at der mangler øvelokaler og der mangler en mere fleksibel adgang til de eksisterende øvelokaler. Det har negativ betydning
for bl.a. musikernes mulighed at blive bedre og ift. at kunne øve intensivt op til koncerter, indspilning, promotion mv. Samtidig er der også en holdning i
miljøet om, at det er et praktisk problem, som er svært at løse, da kapacitets- og fleksibilitetsbehovene er uendelige og individuelle.

Produktionsmiljø
Der er i de senere år opstået forskellige produktions- og udviklingsmiljøer på det rytmiske område, bl.a. i Aarhus (Promus), Roskilde (Musicon) og København
(Mayhem). Disse miljøer er bl.a. kendetegnet ved at samle viden og innovation, netværks-, talent- og vækstlagsarbejde under ét tag. Et sådan sted kan fx
rumme projektarbejdspladser, produktionsrum, indspilningsfaciliteter, rådgivning, mentorordning, kursus-, panel- og debataftner mv. Og så er det steder,
hvor musikere kan mødes og udveksle erfaringer, lade sig inspirere og få et netværk og nødvendige puf eller skulderklap.
På workshops mv. var der et samstemmende ønske om et lokalt produktionsmiljø og de peger på, at vi har både relevante steder og kompetencer, som med
de rette prioriteringer kan påtage sig denne opgave mere professionelt og prioriteret. Mange gav udtryk for, at et sådan sted gerne må være tværkreativt og
være et relevant mødested med faciliteter for forskellige kunstneriske udtryksformer – fx billed-, film- og videoproduktion mv. Modellen kan i praksis
realiseres på forskellig vis. Konkret blev der fremsat ønske om indspilningsmuligheder.
Det er musikmiljøets vurdering, at en investering i et produktionsmiljø kan skabe både kreativ og økonomisk vækst. Det giver en styrket vitalitet og dedikation i
musikmiljøet og det skaber seriøsitet og slagkraft i forhold til fx ansøgninger til fx fonde og det åbner også for nye samarbejdsmuligheder (fx sundhed, læring
og integration).

Verden omkring Aalborg Kommune
På workshops gav musikerne udtryk for, at leveforholdende som musiker på sin vis er nemmere i Aalborg Kommune. Boligpriserne og -mulighederne er mere
overkommelige end fx i København, og afstanden til spillestederne i de nordeuropæiske eller nordiske lande er ikke længere fra Nordjylland end fra Sjælland.
Som ny eller up-coming musiker eller band er det kollegiale miljø i Aalborg Kommune og Nordjylland hjælpsomt og der er mere plads til at begå fejl, at lære og
at udvikle sig.
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Der er et blomstrende musikmiljø i Thy i disse år og på workshopsne blev der peget på, at der måske generelt ligger et potentiale i det nord-og vestjyske, som
kan udfoldes yderligere. Jf. fx også mulighederne i at skabe et produktionsmiljø med vejledning, sparring mv.
Der er enighed om, at det er naturligt og uundgåeligt, at musikere søger mod andre storbyer og en geografisk fastholdelse af talenter er ikke et mål i sig selv.
Men det er er mål, at lokale bands og musikere fastholdes som ambassadører for det nordjyske musikliv og at de på forskellig vis forbliver en inspiration og en
samarbejdspartner for lokale musikere.

Publikum
Det rytmiske publikum i Aalborg Kommune
I Danskernes Kulturvaner 2012 har man undersøgt danskerne foretrukne musikgenrer. Respondenterne er fra 15 år og opefter og der er tydelige forskelle
mellem aldrene, men generelt ligger rytmisk musik højt: 76% lytter til pop, 53% lytter til rock, 32 % lytter til klassisk og derefter følger viser og folkemusik
(23%), jazz (18%) osv. Elektronisk musik og hip hop er særligt populær blandt de helt unge, mens interessen for jazz og klassisk musik mest har interesse hos
voksne.
Hvis man kigger på musikprogrammet for de etablerede scener i Aalborg Kommune, så tyder det på, at det Aalborg Kommuneensiske publikum ikke adskiller
sig fra befolkningen som helhed. De store sceners præsentation af rytmisk musik omhandler især pop- og rock – fx Musikkens Hus, AAKC, Skråen,
Studenterhuset og Nibe Festival. Mens de mindre genrer som elektronisk musik, jazz, blues, heavy metal og dance mere repræsenteres af de mindre scener
og festivals – som fx 1000Fryd, Platform4, Northern Winter Beat og Metropol. Heraf følger også – generelt set – at de store scener og festivals favner et
bredere publikum end de mindre scener med smallere genre.
Som nævnt viser kortlægningen af Aalborg Kommunes musikliv, at der er et mangfoldigt udbud, som tilgodeser en bred skare af publikummer. I et turisme- og
markedsføringsperspektiv er mangfoldighed en svær størrelse at arbejde med. Her har det større vægt at fremhæve det spektakulære, det særegne, det
overraskende mv. Men ift. hverdagslivet og byens borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet er netop mangfoldigheden en kvalitet – der er noget til
enhver smag og hele året rundt.
På workshops mv. gav både musikere og arrangørerne udtryk for, at de godt kunne ønske sig et mere nysgerrigt og risikovilligt publikum – som også er åbne
for de mere uprøvede, nicheprægede og eksperimenterende musiktilbud. Det tager tid og kræver tålmodighed og særlig opmærksomhed – bl.a. i forhold til
børn som målgruppe. Flere gav udtryk for, børn i langt højere grad end i dag bør introduceres til rytmisk i skoler og fritidstilbud og sammen med familie og
venner – og både som lyttere og som udøvere.
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Befolkningsudviklingens betydning for den rytmiske musik
Skemaet viser befolkningsudviklingen og –prognosen for Aalborg Kommune.
Aldersgrupper
0-6 år
6-16 år
17-24 år
25-66 år
67-79 år
80 år +
I alt

2017
12.830
23.922
31.691
110.769
24.087
8.632
211.931

2020
13.690
24.156
30.637
115.769
25.284
9.327
218.862

2025
14.793
24.566
30.317
119.940
26.007
11.493
227.117

2029
15.153
25.267
30.385
121.921
25.921
13.842
232.500

Vækst 2017-2029
+18,1%
+5,6%
-4,3%
+10,0%
+7,6%
+60,4%
+9,7%
Kilde: Aalborg Kommune

Prognosen viser, at det unge publikum svinder ind i antal (17-24 år) – til gengæld viser prognosen også, at andre aldersgrupper vokser i antal.
Aldersgruppen 0-6 år er en interessant og voksende målgruppe. Både i deres aktuelle aldersgruppe – men også fordi de er fremtidens musik-publikum.
Børn og børnefamilier kan sporadisk komme til børnekoncerter med rytmisk musik i Aalborg Kommune – fx på Skråen eller til lokale by-festivaller. Derudover
præsenteres børn for rytmisk musik i skolen, fx via Levende Musik i Skolen eller ved Aalborg Kommunes årlige Børnekulturfestival. Danskernes Kulturvaner
2012 viser, at ca. 8% i alderen 15 år og opefter lytter til børnemusik – men for aldersgruppen 30-39 år er tallet 23%. Sandsynligvis fordi, aldersgruppen
repræsenterer børnefamilier. Dette indikerer, at målgruppen børn og børnefamilier repræsenterer et publikum som den rytmiske musik skal satse mere på.
Tilsvarende er aldersgruppen 67år + også i vækst. Det er et rutineret og mere loyalt – og købekraftigt - publikum end de unge og bl.a. har Københavns
Kommune fokus på seniorerne som ny strategisk målgruppe i sin musikstrategi.

Interessenter og bevågenhed
Musikrelaterede virksomheder og entreprenører
Aalborg Kommune – og Nordjylland i det hele taget – har ikke mange musikrelaterede virksomheder inden for fx lyd- og indspilningsstudier, bookinger og
management, instrumentforretninger mv., men der er dog enkelte veletablerede eksempler.
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Lokalt og nationalt er der eksempler på entreprenante kræfter, som formår at skabe nye tilbud på det rytmiske område. Fx by Skovsgaard, som er et lokalt
eventfirma, og Kalle Bremer som nationalt har succes med at opdyrket og etablere nye typer af musikfestivaller som Stella Polaris og BørnefestiBal, bl.a. via et
stærk personlig vision og samarbejde med store håndplukkede firmaer.
På workshops blev der givet udtryk for, at det ikke er realistisk at antage at branchen kan udvides i særlig grad. Der er tale om nichevirksomheder og markedet
er dækket nationalt. På workshops blev det også drøftet, at der er muligheder ift. samarbejde og idéudvikling med entreprenante kræfter.

Branding og turisme
Visit Aalborg fortalte på et af workshopsne, at den rytmiske musik spiller en rolle i den samlede kommunikation og markedsføring af Aalborg Kommune og af
kommunens kulturtilbud. Men den rytmiske musik har ikke selvstændig markedsføringsmæssig status. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at Aalborg Kommune i
turisme sammenhæng er second city – og det betyder bl.a. et fokus på at profilere Aalborg alternativ til internationale storbyer med kulturelle fyrtårne mv.
Den musikalske mangfoldighed er ikke i sig selv en stærk markedsføringsgreb, men den rytmiske musik indgår i kommunikation af tilbud, der skaber aktivitet
hen over året giver byen og kommunen liv, energi og puls – og som understreger Aalborg Kommunes egen særegne identitet og profil.
På workshops fremhæver flere Aalborg Kommune-filmen som en stærk markør for, at Aalborg Kommune beskriver og profilere sig selv med kulturens og –
ikke mindst – med musikkens sprog.

Bevågenhed
Den rytmisk musik i Aalborg Kommune udgøres af en række selvstændige spillesteder, private musikere, branchetilbud, uddannelsestilbud mv. Området har
ikke en fælles organisering, paraply eller en fælles strategi e.l. (som idrætten fx har med SIFA). Fx har både Aarhus, Odense og Københavns Kommuner et
musikudvalg, som bl.a. behandler ansøgninger til lokale musikpuljer og fungerer som rådgiverne organ til politikerne på strategiske musikspørgsmål.
Ambitioner og retning for det rytmiske musik knytter sig primært til de respektive aktører. De institutioner, som Aalborg Kommune yder tilskud og dermed har
samarbejdsaftaler e.l. med kobler sig aftalemæssigt til Aalborg Kommunes Kulturpolitik (pt. Take Part 2013-2017). I Aarhus Kommune indgår musikken nu
både i kultur- og erhvervspolitikken og derved fokuseres der på musikkens vækstpotentiale og værdi både kulturelt og økonomisk.
I forskellige workshops er det blevet vendt, at det rytmiske musikmiljø måske vil stå stærkere med et fælles talerør, der også indgår i dialog om strategisk
udvikling mv. – fx i tilknytning til foreningen MUSAM eller på anden vis. Fx med henblik på at kunne revitalisere dialogen med beslutningstagerne. Dette vil i
givet fald være en overvejelser og intern proces i miljøet mellem selvstændige aktører. Det er en generel oplevelse, at dialogen mellem det rytmiske og
politiske niveau kan styrkes, og at området presses økonomisk. Der ønskes en tættere dialog, bl.a. ift. strategiske, aktivitetsmæssige og prioriteringsmæssige
beslutninger på området. Der er samtidig en erkendelse af, at miljøet kan blive bedre til at gøre opmærksomme på sig selv, til selv at sætte en dagsorden og til
at kalde på politisk opmærksomhed – og også øge kendskabet til og dialogen mellem hinanden i miljøet.
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Økonomiske og strategiske overvejelser
I dette afsnit opsamles forskellige udsagn, som på forskellig vis knytter an til økonomiske og andre strategiske prioriteringer, og som er kommet til
udtryk på tværs af de forskellige workshops og deres temaer.
Der henvises til bilag med økonomisk analyse for et overblik over den rytmiske musiks økonomiske vilkår mv.
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Inputs og anbefalinger fra workshops
Disse udsagn oplistes, da de ikke er kommet til udtryk i en sammenhængende drøftelse:


Det kan overvejes om der er behov for at understøtte særlige talentfulde up-coming-bands økonomisk, fx i regi af et produktionsmiljø (eksempelvis i
form af tilkøb af særlig relevant mentor, mikrolån til udarbejdelse af promotionmateriale eller –tur e.l.)



Det er vigtigt, at Aalborg Kommune har en klar strategisk retning for, hvad vi vil med den rytmiske musik. Fx vil man fortsat økonomisk prioritere store
nationale event? Vil man arbejde for, at nationale events, festivals mv. har en afsmittende effekt på det lokale musikliv? Ønsker vi et lokalt vækst- og
talentlag? Mv.



Procentuelle besparelser (”grønthøsteren”) udhuler alle og presser alle ift. deres muligheder for fundraising, udvikling, kerneydelser mv. Der
foretrækkes en prioritering frem for procentuelle besparelser; det rammer hårdt – men det er mere reelt.



Et fagligt musikudvalg vil være mere tilbøjelig til at satse på kvalitet og udvikling frem for at tilgodese alle. Et fagligt musikudvalg ville kunne være
strategiske rådgivende såvel som sagsbehandlende, fx i forhold til en rytmisk musikpulje.



For nogle arrangører er det kommunale driftstilskud selve eksistensgrundlaget, fx i forhold til genrer som jazz og blues, som har stor musikalsk
indflydelse, men et mindre publikum.



Arrangørerne satser mere og mere kommercielt (fokus på kassesuccesser) og tager færre chancer ift. ny musik, smalle koncerter, uprøvede / ukendte
musikere mv.



Det er svært at rumme og udfolde nye – og økonomiske usikre – initiativer inden for de nuværende økonomiske rammer.
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Opsummering
Dette afsnit opsummering vurderinger, erfaringer mv. fra workshops og fra undersøgelser mv. og på baggrund af disse fremsættes forslag til strategiske spor,
retninger og handlinger for det rytmiske miljø i Aalborg Kommune
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SWOT
Denne SWOT er en opsummering af udsagn mv. i processen. De forskellige udsagn står i ikke-prioriteret rækkefølge.
Styrker
VARIERET OG TILSTRÆKKELIGT UDBUD AF SCENER
VARIERET UDBUD AF FESTIVALS
HØJ OMSÆTNING
TALENTER OG VÆKSTLAG
MANGFOLDIGHED I GENRER OG FORMATER
MANGFOLDIGHED I ARRANGØRER, STORE OG SMÅ
GODT STED AT BO OG UDVIKLES SOM MUSIKER
ORDENTLIGHED I MILJØET
GOD KÆDE AF UDDANNELSER OG UNDERVISNING
MUSIKKEN ER MED TIL AT FASTHOLDE STUDERENDE
VÆKSTPOTENTIALE, JF. BL.A. NYE MÅLGRUPPER
Muligheder
(TVÆRKREATIVT) PRODUKTIONS- OG UDVIKLINGSMILJØ
ØGE DIALOG MELLEM MUSIKMILJØET OG BESLUTNINGSTAGERE
STRATEGISK SAMARBEJDE I MILJØET (”EN PARAPLY”)
STRATEGISK RETNING OG STRATEGISKE SATSNINGER: SÆTTE FÆLLES RETNING
VÆKST VIA INVESTERING
SAMLE MILJØETS KOMPETENCER / KNOW HOW
STYRKE KOORDINERINGEN INTERNT I OG PÅ TVÆRS AF MILJØET
NYE MÅLGRUPPER (FX BØRN, BØRNEFAMILIER OG SENIORER)
SAMARBEJDE MED / UNDERSTØTTE NYE ENTREPRENANTE KRÆFTER
AKTUALISERE VEDTÆGTER MV. IFT. AKTUELLE BEHOV OG SATSNINGER
FOKUS PÅ LETTERE SAGSGANGE IFT. TILLADELSER MV.
DET LOKALE MUSIKLIVS SÆREGENHED KAN BRUGES I MARKEDSFØRING/BRANDING

Svagheder
FÅ JOBS TIL MUSIKERE
DÅRLIG / INGEN BETALING FOR UDFØRT ARBEJDE
FÅ ØVELOKALER / MANGLENDE FLEKSIBILITET I ADGANGEN TIL ØVELOKALER
RINGE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER FOR MUSIKERE
FAGET ER UNDERKENDT
TUNG / BUREAUKRATISK ADGANG TIL BRUG AF PLADSER MV.
FÅ AFLEDTE VIRKSOMHEDER
MANGLENDE OPMÆRKSOMHED FRA BESLUTNINGSTAGERESMÅ ARRANGØRER
STOR AFHÆNGIGHED AF FRIVILLIGE
SMÅ ARRANGERENDE FORENINGER HAR SVÆRT VED AT TJENE PENGE

Trusler
MANGFOLDIGHED I MUSIKUDBUD // PUBLIKUMS STØRRELSE OG NYSGERRIGHED
PUBLIKUMS KØBEKRAFT MV., JF. GRATIS KONCERTER OG STORT UDBYD
UNDER DEN POLITISKE RADAR
DEN RYTMISK MUSIK AGERER I GLOBAL KONKURRENCE
DEN MUSIKALSKE DANNELSE AF BØRN I SKOLE, DAGTILBUD MV. ER IKKE STÆRK
EVENTS, TILEJSENDE FESTIVALS MV. UNDERSTØTTER IKKE DET LOKALE MUSIKLIV GENERELLE
BESPARELSER UDHULER ALLE, SÅ HELLERE PRIORITERING
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Idékatalog – forslag fra workshops mv.
På workshops mv. er der formuleret forskellige anbefalinger og forslag til styrkelse af det lokale musikmiljø:
PLADS TIL
MUSIKKEN

MUSIKERNE
OG MILJØET

PUBLIKUM

SAMARBEJDE
OG DIALOG

ANDET

ANBEFALINGER OG FORSLAG
Kalenderoversigt over udendørsarrangementer hen over året
Prioriter de professionelles kompetencer mv. ift. rådgivning af lokale musikere
Strategisk retning for, hvad Aalborg Kommune vil med den rytmiske musik
Let bureaukratiet for udendørsarrangementer
Der er vedtægter mv., som måske bør fornyes for derved at åbne for nye muligheder
Respekter faget – bl.a. i form af reel betaling for udført arbejde
Adgangen til musik i børnehave, skole, fritid osv. er afgørende for, at vi har musikstuderende og et nysgerrigt og opsøgende publikum
Styrk samarbejdet mellem det autodidakte og studerende, fx i brug af faciliteter, kreative møder mv.
Etabler et (tværkreativt) produktionsmiljø, hvor lokale musikere kan få kvalificeret rådgivning, sparring, adgang til fx indspilning, netværk, kurser mv.
Der er mangel på øvelokaler og manglende fleksibilitet i adgangen til øvelokaler
Publikums konformitet og nysgerrighed skal udfordres – ved bl.a. at præsentere uventet og uprøvet musik, som måske ikke skaber stor indtjening
Publikum er forvænte med gratis musikmuligheder
Der kan opdyrkes nye spændende målgrupper som fx børn, børnefamilier og seniorer
Publikums adgang til live koncerter lokalt – at opleve og mærke musikken tæt på og i hverdagen osv. – er en kvalitet som kan ”brandes” endnu mere
Nyt publikum udvikles i dagtilbud og skoler, fx i form af profilbørnehaver eller –skoler
Musiklivets mangfoldighed er vigtig for byens borgere, studerende, hverdagslivet, identitet osv. - ikke kun for gæster til særlige events mv.
Musiklivets særlige begivenheder, miljøer kan bruges aktivt i markedsføring af Aalborg Kommune
En styrket dialog mellem musikmiljø og politikere kan udfri områdets potentialer bedre, fx i ft. økonomisk og kreativ vækst (fx i form af musikudvalg e.l.)
Musikmiljøet – arrangører og musikere – kan styrke deres strategiske position, fx via at fælles talerør
Samarbejdet med lokale/eksterne entreprenante arrangører kan evt. bruges ift. at opdyrke nye målgrupper, skabe nye platforme for lokale musikere mv.
Risikovillighed – kvalitet koster og kan også give underskud.
Udviklingen af fx nye målgrupper, produktionsmiljø mv. koster og kan ikke klares inden for de nuværende aftaler og rammer
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Mulige strategiske spor
Skemaet her opsamler nogle af processens mere strategiske og handlingsorienterede vurderinger og udsagn:
Fokus
Musikere

Arrangører

Publikum

Politikudvikling

Samarbejde

Strategi
Give adgang til kvalificeret rådgivning og sparring af folk med branchekendskab samt
adgang til relevante faciliteter. Det er ikke mindst vigtigt for musikere, som ønsker at
leve af musikken.

Indsats
Der etableres et produktions- og udviklingsmiljø af lokale kompetencepersoner i
lokal facilitet.

Give nem adgang til at optræde for et live publikum, for at udvikle sig som musiker.

Samarbejde med venues og revision af vedtægter.

Øge respekten for musik som erhverv.

Fx via udviklingsmiljøer, involvere lokale musikere ved arrangementer/ skabe
muligheder, anerkende løn som en del af jobbet
Der etableres et produktionsmiljø af lokale kompetencepersoner i lokal facilitet.

Prioritere og professionalisere arrangørernes rådgivning af lokale musikere.
Lette adgangen til at arrangere udendørskoncerter mv.
Udvikle tilbud til nye målgrupper – fx børn, børnefamilier eller seniorer.

Fx etablere en arrangørportal med årskalender, ansøgninger mv.
Fx i form af nye aftaler med etablerede spillesteder, som open call eller via tilkøb af
udviklede modeller som kan tilpasses Aalborg Kommune.

Udvide publikums nysgerrighed og risikovillighed

Fx i form af publikumsprojekter, fx i forhold til studerende eller børnefamilier. Eller
fx ved at indtage nye rammer, skabe det uventede møde med musikken, skabe
basis for risikovillighed hos spillestederne mv.

Styrke den rytmiske musiks position i dagtilbud og børnehaver
En politisk vedtaget retning og handleplan for rytmisk musik i Aalborg Kommune.

Fx profilbørnehave eller profilskole
De strategiske spor udfoldes med formål, ansvarlige, økonomi, tidsplan mv.

Den rytmiske musik prioriteres i formulering af ny Kulturpolitik.

Få en (særlig) rolle i formulering af ny Kulturpolitik.

Den rytmiske musik medtænkes i andre relevante politikområder, fx eventstrategi,
erhvervsplaner, vækstplaner mv.

Fx ved at får en fælles stemme (et talerør) og ved at gøre sig synlig ift. atypiske
samarbejdsparter.

Politisk vedtaget strategi og retning, som udmøntes i handleplan
Det rytmiske miljø undersøger behov og mulighed for at etablere fælles talerør

Initiativer ligger i musikmiljøet – fx med afsæt i MUSAM

Styrke dialog mellem musikmiljø og det politiske niveau.

Der etableres dialogforum mellem det rytmisk miljø og politikere, fx Musikudvalg

Styrke samarbejdet mellem spillesteder, autodidakte musikmiljø og de videregående
uddannelser

Fx ved at Aalborg Kommune faciliterer dialog

Styrke samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
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