Præsentation af Music City Aarhus –
undersøgelse af musikøkonomien i Aarhus 2016

Music City Aarhus er et nyt initiativ, der skal styrke musiklivets
forskellige aktører i Aarhus, og som har sit afsæt i rapporten,
”The Mastering Of A Music City”, der blev offentliggjort i 2015.
Rapporten er udarbejdet af Music Canada og er en køreplan for
udviklingen af en såkaldt "music city"–strategi, hvor musiklivet
i en by kan være en afgørende drivkraft for udvikling og vækst.

"The Mastering Of A Music City" tager udgangspunkt i fem
grundlæggende krav, som er nødvendige for at forfølge denne
strategi:
• Der skal være: en stærk talentmasse.
• Der skal være: en blomstrende musikscene.
• Der skal være: plads til musikken – både inden- og udendørs i
form af spillesteder, festivalpladser m.v.
• Der skal være: et åbent og engageret publikum.
• Der skal være: musikrelaterede virksomheder.

Musiklivet i Aarhus opfylder alle disse fem krav - og har gjort det i årtier!
Og de mange danske- og internationale musikere, der strømmer ind til Aarhus for at
optræde på byens scener og festivaler, ved det godt – det samme gør publikum;
Aarhus kan noget helt særligt med musikken – og har kunnet det længe.
Musik er i det hele taget en uomtvistelig del af byens DNA. Tænk bare på de mange
danske bands og solister der har fået talentet finpudset i byen igennem tiderne, og
som stadig spiller en stor rolle på musikscenen i dag.
Aarhus’ lange rige historie indenfor alle musikalske genrer udgør fundamentet for det
stærke og levende musikmiljø, der i dag gør byen attraktiv for nye talenter.
I samspil med et meget kompetent netværk af brancheaktører, der er med til at
formidle den store talentmasse, et stort og engageret musikpublikum (anslået 1
million koncertgængere årligt) og en bevidst musikpolitik fra en velvillig kommune, gør
det Aarhus til en meget stærk musikby.

Musikken spiller en central rolle i byen, og vi har en lang tradition for
musik i alle afskygninger og genrer – og altid på et højt niveau.
Vi har altså:
• en musikscene og et miljø med stor diversitet og høj kvalitet.
• en stærk indflydelse på dansk musik hvor en stor del af de førende
danske kunstnere, enten kommer fra byen eller bor her.
• en lang tradition for samarbejde – både blandt branche aktører og
musikere.
Og så producerer vi selv – meget af musikken skabes altså af
produktionsmiljøet i byen.

Endvidere er der en fælles forståelse af, at musik;
• er en vigtig del af byens strategi for vækst og ekspansion
fra nye kreative virksomheder, sammen med andre
kulturtiltag.
• skaber en betydelig økonomisk "pay-back" til byen fra
bl.a. koncerter, festivaler og andre arrangementer.
• er en fællesnævner for den kreative sektor i byen.
• er en vigtig del af identiteten for en kulturby.

Dette inspirerede Promus (musiknetværket i Aarhus) til yderligere at kæde alle
aktørerne i byens musikliv - fra musikere, til musikbranche, producenter, uddannelse,
festivaler og spillesteder for at skabe vores egen version af en køreplan, så Aarhus kan
opretholde og styrke sin position og betydning som netop en Music City.
Der blev holdt et stormøde for byens aktører i september 2015, og her var der stor
opbakning til at arbejde videre med projektet, Music City Aarhus.
Senere på efteråret 2015 samlede vi så en midlertidig arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter fra spillestederne VoxHall/Atlas, Radar og Train, festivaler som Grøn
Koncert/Muskelsvindfonden, SPOT Festival og Northside, Musikhuset Aarhus,
bookingbureauerne Skandinavian & Heartbeat, samt repræsentanter fra
Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune og Musikudvalget i Aarhus Kommune.

For at få et større over- og indblik i hvad musiklivet i byen egentlig er for en størrelse,
valgte arbejdsgruppen, at der skulle nogle tal på bordet. Og derfor indledte vi et
samarbejde med analysevirksomheden, Epinion, om at få belyst økonomien i
musikvirksomhederne i byen.
En musikvirksomhed er her defineret som en virksomhed, der er afhængig af, at der
findes noget der hedder musik.
D.v.s. musikskoler, producenter af udstyr, musikforretninger, symfoniorkester,
spillesteder, festivaler, musikbranche- og organisationer, teknikere og
produktionsmiljøer.
Musikerne er også med id et omfang vi har kunnet få oplyst deres indtægtsforhold.
Det er kun virksomheder med adresse indenfor Aarhus Kommune, der er med i
undersøgelsen.
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Delimitation of the primary music business
”Companies, organizations and private
individuals, whose economic activities would
not exist without the music.”
Examples: Musicians, booking agencies and
venues.
Delimitation of the secondary music
business
”Companies, organizations and private
individuals, where music adds value to their
economic activities.”
Examples: The gaming and film industry, add
agencies, etc.
This report only focus on the primary music
business, so all numbers related to revenue,
number of jobs etc. only refers to the value
created within the primary music business.

Add agencies

Film industry

Musicians, bands,
venues, composers, record
companies, booking, sound studios,
managing, music publishers, festivals
music schools, music stores,
instrument makers, producers of
sound equipment, record stores,
orchestras, concert halls
etc.

Gaming

Hotels and
restaurants

Culture
Tourism

• Key findings fra Epinion:
• Der er anslået 2.500 musikere i Aarhus*
• 1.156 fuldtidsansatte (FTE)
• Samlet omsætning: 1,8 milliarder DKK
Musikvirksomheder og organisationer:
1. Virksomheder og organisationer: 65,6%
2. Enkeltmandsvirksomheder: 34,4%
*= baseret på oplysning fra DMF/Aarhus, Artistforbundet og Koda.

Offentlige “musikinvesteringer” i Aarhus

MUSIC RELATED SUBSIDIES RECEIVED FROM AARHUS MUNICIPALITY AND THE DANISH GOVERNMENT

Aarhus municipality
contributed with DKK
45.3 million in 2014

173.2%

Subsidies from Aarhus Municipality breed
173.2% extra subsidies from the Danish
Government.

The Danish Government
contributed with DKK 78.5
million in 2014

Musikundervisning i Aarhus
Et sideblik på musikken i Aarhus handler også om udviklingen af
de nye talenter, så derfor fik vi også Epinion til at kigge på
musikundervisning i Aarhus. Og det kom der flg. ud af:
• 48.000 timers musikundervisning fordelt på 2.722 elever om
året.
• Fast musikundervisning 1 time/ugtl. Fra 1. – 6. klasse
• Alle gymnasier har musikundervisning.
• Privatskoler med stærk musikprofil (bl.a. Aarhus Friskole &
Laursens Realskole/LAURA)
• Aarhus Musikskole & MGK Aarhus
• Musikundervisning.dk (aftenskoler, privatundervisning m.v.)
• Det Jyske Musikkonservatorium (fra klassisk til elektronisk)
• Musikvidenskab på Aarhus Universitet.

Næste skridt…
Rapporten fra Epinion bidrager til at danne en mere konkret baggrund for det kommende arbejde
i Music City Aarhus – et arbejde der p.t. udmønter sig i flg. overskrifter:
-

At styrke miljøet og dets aktører i byen.

-

At blive en ”politisk stemme” og være talerør i konkrete sager af kulturpolitisk art.

-

At blive inddraget som aktør i byens erhvervsstrategi for de kreative virksomheder; mode,
arkitektur, film, interactive m.v.

-

At være med til at sikre, at Aarhus stadig er en vigtig spiller i det nationale musiklandskab.
At være med til at stimulere øget fokus og vækst på musikbranchen som erhverv , herunder
iværksætteri og fokus på produktionsmiljøet.
At være indgangsportal til byens musikmiljø.
At indgå i et internationalt samarbejde under Music Cities Network hvor Aarhus er ”founding
city” sammen med bl.a. Hamburg, Sydney og San Francisco.

Music City Aarhus har endnu ikke en formel struktur, men er indtil videre
forankret i Promus, der også fungerer som sekretariat og projektansvarlig.
Der holdes løbende møder i Music City Aarhus-netværket, og alle aktører i
byen er velkomne.
Kontakt: Jesper Mardahl/PROMUS – tlf. 86 94 20 19/20 21 20 19 – jesper@promus.dk

Følg vores arbejde via Music City AarhusFB: https://www.facebook.com/MUSIC-City-Aarhus-845256505571362/
Se præsentationsfolderen - "MUSIC CITY AARHUS - Connecting the dots!"
her:/files/MusicCityAarhus2015_net.pdf

Tjek også Music Canada's "The Mastering Of A Music City"-rapport
her:http://www.ifpi.org/downloads/The-Mastering-of-a-Music-City.pdf
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Tak til…
This report was initiated and funded by

.. and with the support from:
For inquiries about Music City Aarhus, please
contact

Atlas & Vox/Hall Live Venues
DPA - Danish Songwriters Guild

Jesper Mardahl
Manager, Promus
City of Aarhus, Department of Culture

jesper@promus.dk
MusicBusiness2020

Tel. +45 20212019
promus.dk

Promus – The Music Community of
Aarhus

For inquiries about this report, please contact

Thanks to
Snævar Albertsson | Promus

Line Mosfelt
The Muscular Dystrophy Foundation &
Grøn Koncert

Asger Christensen
Senior Consultant, Epinion
ac@epinion.dk
Tel. +45 53743202
www.epinionglobal.com

&
Jesper Mardahl | Promus
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