
1 

 

MUSIK ER MUSIK ER MUSIK  
Anbefalinger fra Musiktænketanken i Aarhus 2012 

 

Indhold 
INDLEDNING – Musik er Musik er Musik .......................................................................................................... 2 

1. MUSIKKENS ROLLE I AARHUS ....................................................................................................................... 3 

1.1. Børn og unge ......................................................................................................................................... 3 

2.2. Amatørmusikken ................................................................................................................................... 4 

2. ARRANGØRER OG EVENTS ............................................................................................................................ 5 

2.1. One stop shop for arrangører ................................................................................................................ 5 

2.2. Facilitetsbooking.................................................................................................................................... 6 

2.3. Eventstrategi ......................................................................................................................................... 6 

2.4. Lydpolitik ............................................................................................................................................... 7 

2.5. Publikumsudvikling ................................................................................................................................ 7 

3. AARHUS SOM HOVEDSÆDE FOR DEN NYE MUSIKBRANCHE ........................................................................ 8 

3.1. Musikken som indsatsområde i Aarhus Kommunes erhvervsstrategi. .................................................. 8 

3.2. Entreprenørskab .................................................................................................................................... 9 

3.3. Internationalt netværk .......................................................................................................................... 9 

4. DET KOMMUNALE STØTTEHUS .................................................................................................................. 10 

4.1. Indhold frem for rammer..................................................................................................................... 10 

4.2. Kommunikation af ordninger............................................................................................................... 11 

4.3. Revision af samt nye ordninger ........................................................................................................... 11 

4.3.1. Oprettelse af puljerne til støtte af mindre og større musikproduktioner ..................................... 11 

4.3.2. Oprettelse af Akutpuljen .............................................................................................................. 11 

4.3.3. Bevilling til produktionen, ikke til kunstneren .............................................................................. 12 

4.4. Musikudvalget ..................................................................................................................................... 12 

4.5. Naturalieøkonomi og rådgivende støtte .............................................................................................. 12 



2 

 

5. KOMMUNIKATION (AF EKSISTERENDE MULIGHEDER OG TILBUD) ............................................................. 12 

5.1. Samlet arrangementsportal/kulturportal ............................................................................................ 13 

5.2. Medier ................................................................................................................................................. 13 

6. TAG VARE PÅ ILDSJÆLENE .......................................................................................................................... 13 

7. AARHUS – EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD 2017 ..................................................................................... 14 

 

 

INDLEDNING – Musik er Musik er Musik 
 

 

Musik fungerer som et grundstof i vores liv. Musik skaber individuel værdi og livskvalitet for mennesker og 

binder os samtidigt sammen i fællesskaber. Musik er almendannende - den er kulturbærer og overfører 

vigtige fortællinger fra generation til generation. Musik skaber oplevelser og livsindhold fordi musikken er 

en unik kreativ kraft.  Musik er sprog der forstås på tværs af grænser og kultur. Det er derfor både den 

enkelte borger, men også en bred vifte af brancher, der på forskellig måde helt kontant har udbytte af 

musikalsk aktivitet. Musik er en menneskelig nødvendighed og et menneskeligt vilkår.  

 

Aarhus er i den heldige situation, at byen ikke behøver at "opfinde" et musikmiljø. Den har allerede et 

driftigt og talentfuldt af slagsen. Musikmiljøet i Aarhus er kendetegnet ved en lang række aktører inden for 

alle genrer. Herudover har Aarhus en lang række platforme og institutioner i form af spillesteder, 

koncertsale, kirker, to regionale bigbands, en musikskole, et produktionscenter, et konservatorium, et 

operakompagni og et symfoniorkester. Endvidere tæller byen en stor gruppe "murstensløse" aktører, der år 

for år arrangerer større eller mindre events, festivaler og koncerter. 

  

Kommunens initiativer på musikområdet er afgørende for musiklivets udvikling og trivsel. Samtidigt er 

kommunen dog afhængig af deltagelse og opbakning fra byens borgere, erhvervs-, forenings- og kulturliv i 

udviklingen af et frodigt og fremsynet musikliv. Kommunen skal derfor med de rammer, der skabes gennem 

musikpolitikken aktivt sørge for at alle dele af samfundslivet inddrages på en sådan måde, at der skabes 

stillingtagen og medejerskab. Der skal etableres en dialog mellem kommune, borgerne og erhvervslivet 

med henblik på at realisere en ambitiøs politik på musikområdet.  

 

Aarhus Kommune bør sikre tilstedeværelsen af musik af høj kvalitet som en helt naturlig del af Aarhus-

borgernes liv fra vugge til grav. Musiklivet i Aarhus skal anerkendes både som et kunstnerisk, 

underholdningsmæssigt, socialt og erhvervsmæssigt aktiv - med potentiale for vækst. På dette grundlag bør 

Aarhus udforme sin nye musikpolitik og italesætte den, så der i offentligheden skabes bred forståelse for og 

tilslutning til, at Aarhus har som ambition at være Danmarks førende musikby.  

 

Hermed præsenterer Tænketanken sine overvejelser og anbefalinger. 
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0. Tænketankens arbejde. 
 

Tænketankens medlemmer er:  

Formand for tænketanken Thomas Winther, rektor for Det Jyske Musikkonservatorium 

Jesper Mardahl , leder af Promus. 

Carsten Seyer-Hansen, Dirigent, kantor i Aarhus Domkirke og adjunkt på Det Jyske Musikkonservatorium. 

Line Tjørnhøj, , Komponist og formand for Aarhus Unge Tonekunstnere (AUT).  

Christine Hagge Larsen, musiker i Aarhus Symfoniorkester, BaroqueAros mv. 

Stefan M. Rasmussen , cand. mag i oplevelsesøkonomi, reklamebureauet Pravda, promoter  Pop Revo 

Festival 

Marie Højlund, komponist, musiker og phD studerende ved æstetik og kommunikation, Aarhus Universitet  

Christoffer Immanuel, stifter og formand i Culture works, Projektleder for Sommer.Chillout.Aarhus.  

 

Tænketankens sekretariat er bemandet med:   

 Anne Jensen, cand. mag., musikvidenskab 

 Ole Jørgensen, specialist, Kulturforvaltningen 

 

Tænketanken har udført sit arbejde på grundlag af det stillede kommissorium og har endvidere forholdt sig 

til de spørgsmål og problemstillinger, der blev rejst ved opstartsmødet d 17. januar 2012. Tænketanken har 

endvidere, benyttet sig af kommissoriets mulighed for, af egen drift, at drøfte emner, der skønnedes at 

have betydning for Tænketankes arbejde. Tænketanken har haft samtaler med enkelte aktører i det 

aarhusianske musikmiljø. Drøftelse af grundlæggende spørgsmål om musikkens placering i samfundslivet 

har stået særligt centralt for Tænketankens overvejelser og anbefalinger i forhold til overordnede 

spørgsmål om musiklivets udvikling. 

 

Tænketanken har afholdt 8 møder og har desuden mødtes i mindre arbejdsgrupper. 

 Programmet Googledocs har været anvendt som fælles platform for det præliminære skriftlige arbejde.  

 

 

 

1. MUSIKKENS ROLLE I AARHUS 
 

1.1. Børn og unge 
Aarhus er begunstiget ved at have musikuddannelser i alle niveauer. Fra musikskoler over MGK til 

konservatorium og universitet. Indsatsen for at få byens bevidsthed som musikby til at slå igennem som et 

sted, hvor musikken er en væsentlig del af tilværelsen fra vugge til grav, starter allerede i daginstitutioner 

og folkeskoler. 
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Musikken bør inddrages som en rød tråd i opvæksten, og kommunale tiltag er her essentielle. 

Musik kan anvendes i forbindelse med indlæring. Ideelt set bør Aarhus Kommune sikre at alle børn kommer 

i berøring med en udvidet musikindsats, som børnene kan have som fælles referencepunkt på tværs af 

klassetrin.   

 

Kontinuerlige kvalificerede initiativer i undervisningen vil skabe baggrunden for musikalske mennesker, som 

kommer til at styrke det aarhusianske musikmiljø, både udøvende og publikum. Er man opvokset i Aarhus, 

kender man til musik og musikkens værdi for ens personlige udvikling.  

 

Der bør arbejdes for at skabe stærkere bånd mellem kommunens musikundervisning i folkeskolen og den 

mangfoldighed af kvalificerede, engagerede og innovative (musikundervisnings-)kræfter, der findes i en 

musikby som Aarhus. Her bør der skeles til bedre udnyttelse af ressourcerne, både kunstfagligt og 

økonomisk, hvilket på længere sigt vil kunne give mulighed for at løfte større opgaver i fællesskab. Det er 

tænketankens klare holdning, at et stærkere samarbejde mellem kommunens institutioner skal funderes på 

et ønske om at nedbryde genreskel og tænke i nye kunstformer. Helt konkret er det samtidig vigtigt at sikre 

kontinuitet i de projekter der sættes i gang, og ovenstående ambition må ikke resultere i, at innovative 

projekter startes og lukkes ned igen uden sammenhæng. 

 

Tænketanken er bevidst om, at forhold som læseplaner og øvrige forpligtelser i forhold til lovgivning 

omkring undervisning kan være med til at hæmme gennemførelsen af tænketankens anbefaling. I det 

omfang det er tilfældet opfordrer tænketanken Aarhus Kommune til at gå i dialog med 

Undervisningsministeriet. 

 

Børn og voksne, der selv har eller har haft berøring med musik som amatørudøvere vil være mere 

tilbøjelige til at gøre brug af koncertudbuddet, også hvor de ikke selv er udøvere. Derfor er det eksempelvis 

væsentligt, at der skaffes adgang til musikundervisning i musikskoleregi for alle interesserede børn og unge 

i Aarhus Kommune samt at ventelisten til musikskoleundervisning nedbringes til næsten nul. Ventelister 

tager modet fra børn og de flytter hurtigt fokus mod anden aktivitet. 

 

En nedbringelse af ventelisterne vil ikke blot sikre et fremtidigt koncertpublikum, men også at den 

musikalske fødekæde bliver styrket væsentligt.  

 

Der er et stort output af kvalificerede undervisere fra de videregående uddannelser på henholdsvis Det 

Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet, Musikvidenskab. Undervisningskræfterne er allerede i 

byen, så en nedbringelse af ventelisterne vil tillige have en beskæftigelsesmæssig positiv konsekvens. 

 

2.2. Amatørmusikken 
Det er en del af den musikalske fødekæde, at amatørmusikken skal sikres gode betingelser. Med 

ambitionen om at musik skal være en væsentlig del af alle aarhusianeres liv, er det underforstået, at ønsker 

om at dyrke musikalske fællesskaber i bands, kor, amatørorkestre eller andre sammenhænge, skal kunne 

understøttes. 
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Aarhus Kommune bør derfor udbrede kendskabet til de fysiske rammer, som kommunen selv kan stille til 

rådighed for de mange amatørtiltag i Aarhus.  Eksempelvis bør øvelokaler og koncertfaciliteter stilles til 

rådighed, i det omfang, det er nødvendigt. Tænketanken opfordrer kommunen til at understøtte og 

facilitere samarbejde mellem de mange små amatørinitiativer, herunder at afsøge behovet for yderligere 

øve- og koncertfaciliteter, og om hvorvidt der eksisterer uudnyttede faciliteter, som evt. kan bringes i spil. 

Se afsnit 4 - Det kommunale Støttehus - for uddybelse. 

 

Hvis de ydre rammer er gode og projekterne er spændende, vil det være attraktivt at deltage i musikalske 

amatøraktiviter som udøvende. Det er tænketankens overbevisning, at både børn og voksne der selv har 

eller har haft berøring med musik som amatørudøvere, ofte vil være mere tilbøjelige til at gøre brug af 

byens øvrige koncertudbud, også når de ikke selv er udøvere. 

 

Aarhus er kendt for sit rige miljø for amatør- og semiprofessionelle kor. Både indenfor rytmisk og klassisk 

tradition er der både stor bredde og spydspidser på internationalt niveau. Disse grupper mangler ofte 

tilfredsstillende faciliteter. Tænketanken anbefaler at det afklares, på hvilken måde eksisterende 

musikorienterede kommunale rammer, herunder skoler og spillesteder, kan anvendes.   

 

Eksempelvis kunne et centralt beliggende "Korhus Aarhus" samle og synliggøre disse aktiviteter, og 

medvirke til at afhjælpe byens mangel på egnede lokaliteter til den akustiske musik. Dette vil gøre det 

lettere for amatørkorene at skaffe sig synlighed i byen samt bedre arbejdsbetingelser og dermed 

sandsynligvis endnu større tilslutning. 

 

 

2. ARRANGØRER OG EVENTS 
Aarhus har gennem en del år været betragtet som vanskelig at afholde arrangementer i, hvad enten der er 

tale om byfester, musik eller sportsarrangementer, der inddrager det offentlige rum. Tænketanken 

anbefaler at gøre det nemmere for herboende og eksterne arrangører, nye som erfarne, at planlægge og 

afholde arrangementer i Aarhus Kommune. Målet er at skabe mere liv i byen og at støtte vækstlag og 

eksterne arrangører og iværksættere. 

 

2.1. One stop shop for arrangører 
Aarhus Kommune har iværksat arbejdet med en informationsportal, som skal gøre det lettere og mere 

overskueligt at finde alle nødvendige informationer i forhold til at afholde et udendørs arrangement. Indtil 

videre skal den bestå af en samlet hjemmeside. Dette anser tænketanken ikke for at være tilstrækkeligt. 

 

Der bør indføres en One Stop Shop, som består af én samlet indgang hvortil henvendelser skal kunne 

rettes, digitalt, telefonisk eller ved personlig henvendelse. Derudover bør så meget information som muligt 

ligge på nettet, være opdateret og gennemskueligt. Der er behov for en fælles, enkel og gennemskuelig 

ansøgningsformular, som kan udfyldes digitalt, så man kun skal udfylde ét dokument. Mange udøvende er 

også ”amatør-arrangører”, og her vil det være en stor fordel, at informationen er samlet, lettilgængelig og 

gennemskuelig, så de ikke opgiver på halvvejen.   
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Publikum vil opleve mere liv og mere kultur i byen, hvis det er nemmere for byens arrangører og udøvende 

at stable arrangementer på benene. Særligt i byrummet, hvor der efterspørges dynamik og oplevelser, vil 

det kunne mærkes, at gennemskueligheden og tilgangen til at få tilladelser igennem bliver nemmere. 

 

One Stop Shoppen for arrangører skal: 

- være et samarbejde mellem Kultur & Borgerservice og Teknik & Miljø 

- kunne tage stilling til og være beslutningsdygtig ved simple henvendelser og forespørgsler 

- henvise videre til relevante personer og eventuelt kunne fungere som mediator mellem arrangører og 

tilladelsesgivere. 

- være åben indenfor normal åbningstid.  

- afholde 1-2 årlige dialogmøder med f.eks. politi og brandmyndigheder, samt repræsentanter fra Aarhus 

Kommune og repræsentanter for arrangører af udendørs begivenheder i Aarhus. 

 

2.2. Facilitetsbooking 
Der eksisterer allerede i dag forskellige systemer med oplysninger om egnede/ledige lokaler til fritidsbrug, 

herunder også musik. Disse oplysninger får mange potentielle brugere ikke fat i på grund af manglende 

kendskab til hvor oplysningerne hentes. 

Der bør derfor laves et større oplysningsarbejde, herunder afsættes ressourcer til at vedligeholde 

oplysningerne om disse lokaler. Mange af lokalerne kan bookes via Aarhus Kommunes Foreningsportal, 

men kendskabet til denne portal bør udbygges i musikkredse. 

 

Tænketanken anser det for muligt, at der ville kunne ske en forbedret og mere optimeret anvendelse af 

musikegnede lokaler på skoler, i foreningslokaler og lignende steder. Se i øvrigt afsnittet om amatørmusik, 

afsnit. 1.2 

 
2.3. Eventstrategi 
Aarhus bør satse på at have en strategi for events og for at tiltrække store musikbegivenheder – uden at 

det går ud over den diversitet af mindre festivaler, som byen i forvejen har. Aarhus har aktører med de 

fornødne kompetencer; booking, produktion, teknik m.v., og de store koncertpromotere vil gerne lave 

events i byen - hvis byen er interesseret i samarbejdet.  

 

Der er her et uforløst potentiale både på den klassiske og rytmiske musikscene. 

 

Derfor bør planerne om en ny udendørs koncertplads, som allerede er i gang, prioriteres. Endvidere er der 

en række andre velegnede udendørs arealer. Forhold omkring øvrige faciliteter i byen til at afholde større 

events, samt de øvrige udendørsarealer, som kommunen råder over, bør tilbydes byens arrangører på 

samme vilkår som det eksempelvis sker i København.  

 

Aarhus har mange kompetente aktører, der har den fornødne erfaring og netværk til at forestå langt flere 

større koncertbegivenheder i byen. Ved at søge at få flere af den type koncerter til byen, og dermed lade 

det indgå som en del af en overordnet eventstrategi, holder man fast i byens professionelle miljø. Samtidig 

bør økonomisk støtte fra kommunen være betinget af, at byens relevante  aktører indgår i afviklingen, samt 

at kompetencer og netværk i videst muligt omfang går tilbage til aktørerne i byens musikmiljø. 
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Store begivenheder kan også målrettet bruges til at sætte fokus på byens udøvere. Uagtet, at mange 

hovednavne vil være internationale, kunne økonomisk støtte også være betinget af, at der skabes 

platforme for præsentation af lokale navne – så vidt det er muligt i forhold til den internationale udøver.  

 

En eventstrategi har tendens til at rette sit fokus mod store arrangementer, men tænketanken ønsker at 

pointere, at events i enhver størrelse er væsentlige for Aarhus’ image. Det er således også væsentligt at 

støtte op om en for eksempel en kirkekoncertfestival i Lisbjerg Kirke, en genrespecifik festival på et mindre 

spillested eller en festival for musikskoleelever, selv om disse begivenheder ikke når overskrifterne i 

medierne. 

 

Disse begivenheder når derimod overskrifter i det danske og internationale musikmiljø og gør det nemmere 

for den næste arrangør at få hul igennem til potentielle samarbejdspartnere..  

 
2.4. Lydpolitik 
Tænketanken anbefaler, at der udformes en lydpolitik med et positivt fortegn. Den skal formulere Aarhus 

Kommunes holdning til lyd i byen og bør indeholde en ambition om at gå forrest i arbejdet med byens lyd. 

Med det menes ikke blot en forholden sig til regelfastsatte db-grænser, men en aktiv stillingtagen til 

lydindholdet.   

 

Baggrunden er, at kommunen i udgangspunktet har en reaktiv holdning, som lægger sig op af en lovgivning, 

der netop tager stilling til lydniveauer og ikke lydindhold.    

 
2.5. Publikumsudvikling 
Publikumsudvikling er et område, der arbejdes med på flere niveauer i disse år, og det er tilmed et emne, 

som behandles indgående i relation til Aarhus Kommunes ansøgning om at blive Europæisk 

Kulturhovedstad i 2017.  

 

Én måde at arbejde med publikumsudvikling på, er den langsigtede ambition for et musikdannet og 

musikbekendt Aarhus, som tænketanken har præsenteret tidligere i nærværende publikation. En 

forudsætning for at udvikle området overhovedet, er dog ønsket om at imødegå flere befolkningsgruppers 

behov og muligheder for at bruge kulturtilbud. For at gøre musikken tilgængelig for så mange mennesker 

og så stort et publikum som muligt, anbefaler tænketanken, at alle kulturudbydere, kommunale som 

uafhængige, overvejer, hvordan deres tilbud kan målrettes et bredt udsnit af befolkningen, eller en bred 

palet af forskellige, mindre grupper.  

 

Herunder kan f.eks. tænkes i hvornår på døgnet koncerter lægges, om de eksempelvis kan starte tidligere af 

hensyn til børnefamilier. 

 

Det kunne også være udvikling af rammer for ikke-vestlig musik, hvor både musikere og publikum 

traditionelt set har behov for andre koncertrammer end etniske danskere; her menes ikke fysiske rammer. 

Kulturministerens Musikhandlingsplan lægger netop op til dette. Citat: “I dag møder publikum musikken 

overalt – og dermed i stadig stigende udstrækning uden for de traditionelle scener. Der er således behov 
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for at tænke i en fornyelse af koncertformen og i samarbejde på tværs af musikgenrer – og med andre 

kunstarter. Der er ligeledes behov for at tænke i outreach og nye publikumsgrupper.” 

 

Endelig er det tænketankens holdning, at der mangler koncerttilbud for de 10-17-årige udenfor skoleregi. 

De etablerede spillesteder bør arbejde med kontinuerlig præsentation af koncerter for denne gruppe, idet 

børn i denne aldersgruppe i højere grad er selvstændige kulturforbrugere end tidligere og mangler 

tilstrækkelige muligheder. 

 
 

3. AARHUS SOM HOVEDSÆDE FOR DEN NYE 

MUSIKBRANCHE 
Musikbranchen står overfor en lang række udfordringer i fremtiden.  Både herhjemme og internationalt er 

der fokus på nødvendigheden af, at fremtidens musikbranchefolk skal kunne manøvrere på mange 

forskellige kreative platforme og arbejde på tværs af traditionelle brancheskel.  Denne udvikling kræver nye 

netværk og kompetencer. Her har Aarhus den fornødne infrastruktur i form af stærke aktører og udøvere i 

musikmiljøet, uddannelsesinstitutioner på højt niveau og en række væsentlige institutioner og 

netværksorganisationer. 

 

Musikken forstås her som et omdrejningspunkt for nye forretningsområder og -modeller indenfor de 

kreative brancher med et særligt fokus på det tværmediale område. En stærk indsats på dette område vil 

kunne befæste og styrke byens nuværende aktører, gøre det mere attraktivt at etablere sig for tilflyttende 

virksomheder, og på den måde skabe ny vækst til byen. 

 

 Aarhus kan altså udvikles til at blive hovedsæde for hvad man kan kalde ”den nye musikbranche” via et 

stærkt samarbejde mellem eksempelvis Filmby Aarhus & Shareplay, Promus, Det Jyske 

Musikkonservatorium & Music Management-uddannelsen, Kaospiloterne, Center for Entreprenørskab og 

Innovation/Aarhus Universitet, InnovationLab, Godsbanen, private aktører som festivaler, spillesteder, 

arrangører, pladeselskaber, musikudstyrsproducenter m.fl.  

 

Byen bør gå forrest i at inddrage byens kreative aktører i relevante projekter med tværmedielt potentiale. 

Det kan eksempelvis være puljer, der støtter film, spil og musik-projekter, som tager udgangspunkt i byens 

aktører. Som specifikt tiltag indenfor crossmedia-området vil det være med til yderligere at cementere 

byens status som førende indenfor udviklingen af den nye musikbranche, og samtidig gøre det attraktivt for 

de beslægtede kreative erhverv at etablere sig (eller blive boende) i byen. Flere organisationer har allerede 

taget initiativer til at styrke indsatsen på tværs af de kreative brancher, bl.a. har Promus, Filmby Aarhus og 

netværksorganisationen Shareplay etableret samarbejder om en række tværgående projekter, der skal 

understøtte kreative iværksættere.  

 

3.1. Musikken som indsatsområde i Aarhus Kommunes 

erhvervsstrategi.  
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Aarhus har et særligt potentiale indenfor musikken. 

 

De internationale prognoser for vækstpotentiale ligger i høj grad indenfor de kreative erhverv. Så på 

baggrund af det stærke kreative miljø, som byen besidder, som i høj grad præges af musikken, bør Aarhus 

Kommune tænke stort og investere i at udbygge og styrke de kreative erhverv indenfor musik, film, 

crossmedia m.v. 

 

Aarhus Kommune bør indskrive kreative og kulturelle erhverv direkte i næste erhvervshandlingsplan med 

henblik på udvikling af især musiklivet i Aarhus. Det handler ikke kun om, at byen har et attraktivt 

kulturmiljø som et publikumstilbud, men om at gøre Aarhus attraktiv for musikerhverv. Skal det ske, bør 

Aarhus Kommune udforme en strategi og ambition på området, og der bør nedsættes en arbejdsgruppe for 

at kunne realisere dette potentiale. Gruppens formål kan bl.a. handle om at gøre tilgang til netværk og 

tilgang til viden enkel samt at indføre iværksætterordninger direkte målrettet musikbranchen. Der kan i 

denne sammenhæng peges på potentielt samarbejde med Region Midt, Kreative Partnerskaber. 

 

Aarhus Kommune bør søge at facilitere at musik- og andre kreative erhverv og øvrigt erhvervsliv mødes 

med henblik på en gensidig forståelse og styrkelse af samarbejder.  

 

Musiklivets iværksættere bør ligeledes være omfattet af byens erhvervsstrategi, og der skal udvikles 

specifikke iværksætterordninger, der kan gøre byen attraktiv at være musikiværksætter i. Her skal 

koordineres med de tiltag, der er under udvikling fra Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling. Aarhus kunne 

også med stor fordel lære af Austin, Texas, der gennem de sidste 20 år har arbejdet målrettet på at 

tiltrække kreative erhverv indenfor musik, film, games m.v., og i dag er en af USA’s førende byer indenfor 

musik. Derfor vil initiativet også have betydning for udøvere, og byen vil bedre være i stand til at holde på 

talentmassen og tiltrække nye talenter og virksomheder. 

 

3.2. Entreprenørskab 
Grænsen mellem de udøvende og aktører er efterhånden ved at viskes ud. Mange udøvere er nødt til at 

starte egen musikvirksomhed, og flere og flere indtager derfor begge roller.  

 

Tænketanken anbefaler, at aktører og udøvere tilbydes en iværksætterpakke bestående af eksempelvis 

kontorplads i Promus, klippekort til rådgivning/SKAT/revision, mentorordning med erfarne branchefolk, et 

økonomisk tilskud, øvefaciliteter mm. 

Andre metoder til at understøtte aktørerne bør også inddrages. 

 

Adgangen til netværk og kompetencer, samt evt. produktionsstøtteordninger, kan betinges af, at pengene 

så vidt muligt går tilbage til byens aktører og udøvere. 

 

3.3. Internationalt netværk 
For at styrke byen som attraktiv musikby skal det internationale netværk udvikles.  
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Det kan med fordel ske via bilaterale samarbejder med en række musikvenskabsbyer som f.eks. Hamborg 

og Austin. Det er tænketankens holdning, at det er et område der bør udvikles med henblik på at sikre 

byens aktører adgang til potentielle nye internationale partnere.  

 

Tiltaget skal bl.a. være med til at opkvalificere aktørerne, og ruste dem bedre til at arbejde internationalt. 

Konkrete projekter kan omfatte udvikling af internationale mentorordninger, sikre adgang til praktikforløb, 

løbende bringe internationale kompetencer og netværk til Aarhus. 

 

For mange udøvere er det at arbejde med et internationalt mål blevet mere relevant i takt med udviklingen 

indenfor digital distribution og brugen af sociale medier. Grænserne mellem landene er i dag mere 

udviskede end tidligere, men der er stadig mange udfordringer. Et stærkt internationalt netværk til 

relevante aktører vil også være med til at opkvalificere udøverne, og give dem adgang til nye netværk og 

muligheder på den internationale scene. 

 

Der foregår i dag allerede en lang række internationale samarbejder med udspring i Aarhus, men ofte er 

der ikke viden om dette blandt alle lag af interessenter: Undervisningsinstitutioner, kreative 

erhvervsvirksomheder, musikere etc. 

 

Tænketanken anbefaler Aarhus Kommune at arbejde for, at denne viden bredes ud til aarhusianske aktører 

gennem lokalt at etablere netværksfora for relevante interessenter. 

 

 

4. DET KOMMUNALE STØTTEHUS 
Tænketanken foreslår, at kommunens støtteordninger grundlæggende ikke arbejder med et skel mellem 

klassisk og rytmisk musik. Musik er musik er musik!  

 

Rytmisk Udvalg omdøbes i den forbindelse til ”Musikudvalget", og de eksisterende puljer redefineres som 

angivet i bilaget STØTTEHUS. Dette skal gøre processen mere gennemskuelig. Støttehuset er et forslag til en 

fremtidig støttestruktur. Forslaget kræver en nærmere bearbejdning og afklaring af snitflader, inden det 

kan implementeres. 

 

Publikum tænker ikke i genreskel og med de mange overlap og tværgående genrer vi ser i dag, er dette 

reelt blot en modernisering af ordningernes kriterier. 

 

Der redegøres i det følgende for Tænketankens anbefalinger for en fremtidig struktur for de kommunale 

støtteordninger. 

 
4.1. Indhold frem for rammer 
Aarhus Kommune har fysiske rammer nok på musikområdet. Det der mangler, er facilitering af indhold, dvs. 

programmer og strukturer, som kan støtte, understøtte og motivere, at brugerne producerer indhold i de 

allerede eksisterende fysiske rammer, det være sig spillesteder, studier, øvelokaler, koncertsale, 

projektarbejdspladser mv. En aktiv deltagelse og involvering fra brugernes og de udøvendes side er en 

forudsætning. 
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Tænketanken anbefaler Aarhus Kommune at afklare, hvordan man bedre kan udnytte de mange gode 

fysiske rammer.  

 

4.2. Kommunikation af ordninger 
Tænketanken ønsker at skabe en større overskuelighed og gennemskuelighed for ansøgere til kommunens 

støtteordninger. Det betyder at der oprettes en ansøgningsportal der sikrer en enstrenget indgang til det 

kommunale støttehus. Det kræver en enkel formidling af, hvad de forskellige udvalgs opgaver er, samt 

eksempelvis videomateriale der beskriver forløbet fra ansøgning indsendes til støtten gives og hvordan 

regnskabet derefter aflægges, samt eksempler på en god ansøgning. Derudover er det nødvendigt, at der 

kan indleveres ansøgning, musikfiler, videofiler, regnskab osv. digitalt. Aarhus Kommune er i gang med at 

udvikle et sådant system. Tænketanken ser frem til implementeringen, som er planlagt til efteråret 2012.  

For publikum kan den forenklede støttestruktur gøre udvalget af musiktilbud og også tværæstetiske 

samarbejder mere mangfoldigt end i dag. 

 
4.3. Revision af samt nye ordninger 
For aktører og udøvende bliver det nemmere og mere gennemskueligt at søge, når man ikke skal regne ud 

om man "hører til" i en bestemt pulje. Det offentlige støttesystem klandres ofte - med rette - for at opdele 

kunst og kultur i kasser. Derudover kan nedlæggelsen af genreopdelinger motivere til at styrke samarbejder 

på tværs af de traditionelle skel. 

 
4.3.1. Oprettelse af puljerne til støtte af mindre og større musikproduktioner 
Med den ændrede struktur forudser vi et større pres på puljen, idet vi udvider feltet af potentielle 

ansøgere. Vi anbefaler derfor en tilsvarende justering af puljens størrelse.    

 
4.3.2. Oprettelse af Akutpuljen 
Inden for musikkens verden – modsat eksempelvis teaterverdenen – opereres der ofte med meget korte 

varsler i forhold til realisering af projekter, hvad enten det er koncerter, workshops, turnéer, indspilninger 

etc. 

 

En pulje der skal kunne støtte pludseligt opståede muligheder for arrangementer og produktioner som 

ellers ikke ville kunne lade sig gennemføre i Aarhus, er en væsentlig del af den nye støttestruktur. Denne 

såkaldte Akutpulje skal have løbende ansøgningsfrist og kort behandlingstid. 

 

For mange mindre arrangører er denne pulje helt essentiel for at kunne tilbyde pludseligt opståede 

arrangementsmuligheder til publikum. Ofte er det det et mindre beløb der er brug for, som kan understøtte 

et dynamisk musikmiljø, hvor det ofte er sådanne arrangementer der gør det muligt at få væsentlige 

aktører til byen. Denne mulighed, som den elektroniske pulje dækkede tidligere, var – mens den 

eksisterede – en af de vigtigste puljer til at profilere Aarhus som en musikby i det eksperimenterende 

musikmiljø, og tænketanken anser det derfor som vigtigt, at denne tradition videreføres og videreudvikles.  

Akutpuljen vil især kunne understøtte en større grad af dynamik, mangfoldighed og international bredde 

for det aarhusianske publikum. Ofte har disse pludseligt opståede arrangementer eller samarbejder en høj 

kunstnerisk kvalitet og kan derfor betyde oplevelser, som ellers ikke ville kunne optræde i Danmark.  
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4.3.3. Bevilling til produktionen, ikke til kunstneren 
Det anbefales at fjerne betingelsen om, at der ikke kan søges til “egen” produktion. Skellet mellem 

produktion og kreation er udvisket i dag, og betingelsen om, at man kun bevilger til musikere eller orkestre 

er utidssvarende. Som musiker, lydtekniker, promoter, PR-menneske etc. har man ofte sine egne 

produktionsfaciliteter, og bevillingen skal kunne ydes til de reelle aktører i forbindelse med musikudøvelse 

og -produktion.  

Til gengæld skal man som bevillingsmodtager melde sine arrangementer ind til en fælles platform, som er 

tilgængelig for publikum. 

 

4.4. Musikudvalget 
Musikudvalget, som vurderer ansøgningerne, bør bestå af fem personer, hvoraf en også sidder i 

Kunstrådet, der vurderer ansøgninger til kulturudviklingspuljen. Dette vil kunne sikre og understøtte 

samarbejdet udvalgene imellem. Hvert medlem skal have en specifik rolle og tilsammen dække en så bred 

som muligt palet af genrer og musikudtryk.  

 

Udvalget skal i sit arbejde skal være inkluderende og brugerinddragende, og tænketanken anbefaler, at der 

hvert år indkaldes til møde, hvor de der har fået støtte i årets løb, er med til at udpege nye tendenser. Der 

skal være en fast struktur for indkaldelse til dette møde.    

 

4.5. Naturalieøkonomi og rådgivende støtte 
Arrangører kan også have behov for at modtage rådgivning og praktisk støtte fra Aarhus Kommune. Det kan 

eksempelvis være at støtte indirekte via naturalier eller afklarende møder. Dette vil være et tydeligt signal 

om, at Aarhus Kommune vil musikken, og det vil mindske flytningen af penge fra den ene kommunale kasse 

til den anden.  

 

For mange arrangører er det en væsentlig økonomisk byrde at betale for leje af areal, oprydning af areal, 

eller leje af diverse materialer. Det vil for aktørerne være en enorm hjælp at kunne trække på naturalier fra 

kommunen. Som konkrete eksempler kunne det være, at man fra kommunens side bidrog med diverse 

scenemateriale, hegn til indhegning, afspærring af veje, skiltning, dække leje af areal, trække vand mv.  

Det kunne samtidig være en hjælp for nye arrangører at tilbyde rådgivende støtte fra eksempelvis Promus 

eller One Stop Shop jf. afsnit 2.1. 

 

 

5. KOMMUNIKATION (AF EKSISTERENDE MULIGHEDER OG 

TILBUD) 
Aarhus har et fantastisk levende musikliv med mange arrangementer fra mange forskellige aktører. 

Problemet er at det formidles på en utilstrækkelig og i publikums optik ukoordineret og utilstrækkelig 

måde. 

 

For at være med til at højne bevidstheden om Aarhus som musikby med dens mange facetter, og give 

aarhusianerne en stolthed og identitet, er det nødvendigt at formidlingen om de mange muligheder lægges 
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op på et højere niveau end de indsatser der gøres i øjeblikket. Aarhus Kommune bør derfor udforme en 

strategi for kommunikation, dels kommunens egne initiativer, dels en anerkendelse af hvad der sker i byen. 

Det centrale her er, at byens musikliv og musikmiljø bør anerkendes og hyldes. 

 

Tænketanken anbefaler samtidig, at de store kommunalt støttede musikinstitutioner er bevidste om og 

udnytter hinandens ressourcer hvor det er relevant. Her tænkes både på viden og på fysiske ressourcer. 

 

5.1. Samlet arrangementsportal/kulturportal 
Der er behov for en samlet arrangementsportal/kalender, hvoraf alle musikarrangementer i byen fremgår.  

Det gælder arrangementer af officiel eller uofficiel, non-profit og kommerciel karakter, og både gratis og 

betalingsarrangementer. Der bør også samtidig udvikles en applikation til mobil. Tænketanken anbefaler, at 

Aarhus Kommune indgår i et strategisk partnerskab med en eksisterende udbyder og indsamler af data. Alle 

institutioner og foreninger mv. som får støtte af kommunen, kan forpligtes til at melde arrangementer ind.  

 

En sådan arrangementskalender har været efterspurgt gennem flere år af aarhusianerne, og det er 

forventeligt, at én samlet information om byens musikalske oplevelsestilbud vil kunne åbne øjnene for et 

større publikum, der på denne måde vil have nemmere ved at finde frem til tilbuddene. 

 

Fra mange aktører efterspørges det ligeledes at kunne være en del af en fælles og samlet 

markedsføringskanal. 

 

5.2. Medier 
Generelt er der fra en lang række af aktørers og udøveres side en grundlæggende utilfredshed med især de 

lokale brede mediers dækning af byens musikliv. Det gælder både i forhold til koncerter og udgivelser. De 

lokale medier synes ofte at være "groet fast" i den opfattelse, at byens musikliv kun havde en betydning i 

de "gyldne 80'ere". Det bevirker også, at den brede opfattelse af musiklivet i byen ofte bruger den periode 

som pejlemærke. Denne medietilgang er meget uforståelig for mange yngre aktører, udøvende eller 

publikummer, for de var ikke født på det tidspunkt. 

 

Det vil selvfølgelig være meget svært at inddrage et ønske om en mere kvalificeret tilgang til musiklivet fra 

de etablerede mediers side i en ny musikpolitik. Det er udenfor politisk rækkevidde.  

 

Tænketanken anbefaler at støtte de nichemedier, der arbejder seriøst med stoffet, og aktivt at forsøge at 

højne disses synlighed. Herudover kunne man appellere til både medier og musikaktører om bedre dialog 

og faglig forståelse for hinandens virke. 

  

 

6. TAG VARE PÅ ILDSJÆLENE 
Aarhus er i den heldige situation, at byen ikke behøver at "opfinde" et musikmiljø. Den har landets mest 

driftige og talentfulde af slagsen. Musikmiljøet er kendetegnet ved en lang række aktører inden for alle 

genrer. Herudover har Aarhus en lang række platforme og institutioner i form af spillesteder, koncertsale, 
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kirker, to regionale big bands og et symfoniorkester. Endvidere tæller byen en stor gruppe "murstensløse" 

aktører, der år for år arrangerer større eller mindre events, festivaler og koncerter. 

 

Alt dette bidrager stærkt til byens status og brand. Derfor bør Aarhus Kommune også anerkende disse 

aktører mere målrettet - og udover de nuværende støttepuljer.  Det kan eksempelvist gøres gennem faste 

årlige driftstilskud og/eller assistance/service fra byens tekniske forvaltning og myndigheder.  

Det er vigtigt at motivere og styrke ildsjælene i byen - hvad enten vi taler om mindre eller større 

begivenheder og uden skelen til genrer. Initiativet vil derfor sikre en række af byens aktører/ildsjæle 

arbejdsro og mulighed for langsigtet planlægning, samt vise dem byens anerkendelse.  

 

Tænketanken anbefaler, at der indføres støtteordninger for byens ildsjæle. Initiativet vil sikre flere stabile 

platforme for det udøvende miljø og sikre en positiv kontinuitet overfor publikum. 

 

Årets Ildsjæl 

Tænketanken foreslår, at der etableres en årligt tilbagevendende event, der hylder det aarhusianske 

musikliv. Der oprettes en række priser, der understreger, at Aarhus vil musikken, og anerkender de aktører, 

som arbejder for og med musikken. Priserne gives på tværs af musiklivet og både arrangører, udøvere og 

iværksættere bør hyldes. Udvælgelsen af modtagere af priserne kan ske på flere måder, der med fordel kan 

kombineres. Eventen skal inddrage og være åben for byens borgere.   

 

Begivenheden Årets Ildsjæl vil kunne have en lang række hensigtsfulde virkninger, som falder tilbage på 

tænketankens øvrige anbefalinger, herunder publikumsudvikling, anerkendelse og nedbrydning af 

genreskel. 

 

7. AARHUS – EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD 2017 
At Aarhus netop nu er med i opløbet om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017, giver en række 

enestående muligheder for musikmiljøet i Aarhus. Derfor skal musiklivets aktører og udøvere aktivt indgå 

som ligeværdige partnere og medspillere i forhold til konkrete arrangementer og indholdsproduktion, når - 

og hvis - byen bliver Europæisk Kulturhovedstad samt i forhold til styrkelse af netværk og kompetencer for 

de aktører, der ønsker at indgå i arbejdet med Aarhus2017.  

 

Perioden op til 2017 skal være fokuseret på at udvikle de bedst tænkelige rammer for afviklingen af 

kreative og innovative tiltag.  Mange af tænketankens forslag tager i forvejen sigte på at skabe vilkår og 

rammer, men byens ambition om at blive Europæisk Kulturhovedstad bestyrker netop nødvendigheden af 

disse tiltag, der på den måde vil kunne fungere som en kickstart af en udvikling Aarhus som musikby frem 

mod 2017 og årene derefter. 

  

  
 

 

 


