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1. Introduktion  

Musikeksporten er i de senere år kommet i fokus, og der tales meget om 
dansk musiks potentiale som kommercielt produkt. Danske kunstnere 
orienterer sig mere internationalt end tidligere, hvilket stiller nye krav til de 
organisationer, der støtter op om musiklivet.  
 
Samtidig handler musikbranchen ikke kun om kommercielle succeser. Der er 
også et behov for at informere om dansk musik og understøtte 
kulturudveksling på musikområdet.  
 
I dag er der imidlertid uklarhed om arbejdsdelingen mellem særligt 
Kunstrådets Musikudvalg og Musikcentret under Kunststyrelsen. Hertil 
kommer, at der udføres en række opgaver i genreorganisationerne (SNYK, 
Dansk Jazzforbund, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og ROSA)1. Desuden 
er der tvivl om fordelingen af midlerne til musikeksport, musikinformation og 
kulturudveksling. Samtidig er der behov for input til at styrke varetagelsen 
af disse opgaver både fra branchen og internationalt.  
 
 

1.1 Analysens formål 
Nærværende rapport skal ses som et konkret input til en strategi for 
Kunstrådets Musikudvalg. Rapporten er baseret på en kortlægning af 
organisation og pengestrømme samt en behovsanalyse med udgangspunkt i 
international best practice.  
 
Analysen kortlægger mere præcist:  
 
• Organiseringen af Kunstrådets Musikudvalg, Kunststyrelsens Musikcenter 

og genreorganisationernes arbejde med de tre områder set i forhold til 
øvrige centrale aktører på musikfeltet. 

 
• Pengestrømmene mellem de offentlige organisationer under Kultur-

ministeriet samt genreorganisationerne efter lukningen af Dansk Musik 
Informationscenter (MIC) og oprettelsen af Kunststyrelsen. 

 
Desuden er der foretaget en behovsanalyse, der:  
 
• Skaber overblik over behovet for henholdsvis musikeksport, musik-

information og kulturudveksling.  
 
• Undersøger international best practice på området for musikinformation, 

musikeksport og kulturudveksling med fokus på danske og udenlandske 
formidlere af dansk musik.  

 

                                                
1 Rambøll Management er alene blevet bedt om, at forholde sig til genre-
organisationerne SNYK, Dansk Jazzforbund, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og 
ROSA. Dette skal ikke tages som et udtryk for en opprioritering af disse fire genre, 
men er alene en ressourcemæssig prioritering.  
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1.2 Metode 
Den indhentede viden baserer sig på en række forskellige kilder og metoder:  
 
Desk research af eksisterende materiale fra både Danmark og udlandet i 
form af diverse rapporter, analyser og internetresearch med fokus på best 
practice inden for musikinformation, musikeksport og kulturudveksling. En 
lang række personlige og telefoniske ekspertinterview med danske og 
udenlandske personer og organisationer inden for musikområdet. I 
udvælgelsen af interviewpersoner er der lagt vægt på at sikre bredde i 
forhold til såvel genrer, markeder og typer af aktører (se kapitel 7 Metode 
for en udførlig liste over interviewpersoner).  
 
Pengestrømsanalyse med afsæt i særkørsler i Kunststyrelsens økonomiske 
systemer, data fra genreorganisationerne samt kvalitative interview.  
 
 

1.3 Rapportens opbygning 
Rapporten er struktureret i syv kapitler samt et bilag med uddybende 
information omkring den nuværende organisering. Efter nærværende 
introduktion følger:  
 
• Kapitel 2: Konklusion og anbefalinger til Kunstrådets Musikudvalg.  
 
• Kapitel 3: Kort overblik over den nuværende organisering og 

finansiering i Kunstrådets Musikudvalg, Kunststyrelsens Musikcenter og 
genreorganisationerne.  

 
• Kapitel 4: Diskussion af syv centrale strategiske parametre, som 

Kunstrådets Musikudvalg bør overveje i forbindelse med formuleringen af 
deres strategi.  

 
• Kapitel 5: Opridser en række strategiske anbefalinger. Her beskrives 

mulige idealtypiske strategier og anbefalinger til Kunstrådets 
Musikudvalg på strategi, fremtidig organisering og finansiering. Endelig 
vurderes nuværende og fremtidige aktiviteter i det internationale 
musikarbejde. 

 
• Kapitel 6: Pengestrømsanalyse, der kortlægger pengestrømmene i den 

nuværende fordelingsstruktur på musikområdet. Pengestrømsanalysen 
følger pengene fra bevillingerne på finansloven til anvendelsesområderne 
inden for musikeksport, musikinformation og kulturudveksling. Desuden 
indeholder denne del af analysen et historisk afsnit om det internationale 
musikarbejde i overgangen fra Musikinformationscentret (MIC) til den 
nuværende struktur. 

 
• Kapitel 7: Beskriver den anvendte metode og kilder. 
 
• Bilag: Organisationsanalyse: Kortlægning af de internationalt rettede 

organisationer på musikområdet. Analysen omfatter institutioner under 
Kulturministeriet, genreorganisationerne, musikinitiativer, interesse-
organisationer samt forvaltningsorganisationer.   
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2. Konklusion og anbefalinger 

Nærværende rapport skal betragtes som et konkret input til en strategi for 
Kunstrådets Musikudvalg. Rapporten er baseret på dels en kortlægning af 
organisering og pengestrømme blandt de centrale institutioner inden for 
musikområdet – Kunstrådets Musikudvalg, Kunststyrelsens Musikcenter og 
genreorganisationerne. Dels en behovsanalyse inden for musikeksport, 
musikinformation og kulturudveksling med afsæt i international best practice 
på området.  
 
Kortlægningen og behovsanalysen er baseret på desk research af 
eksisterende rapporter og materiale, økonomidata samt en række kvalitative 
interview med danske og udenlandske aktører på musikområdet.  
 
 

2.1 Billedet i dag 
Kortlægningen peger grundlæggende på, at der stadig, efter indførelsen af 
den nye tostrengede struktur for kunststøtten, er uklarhed om fordelingen af 
arbejdsopgaver. Dette gælder især fordelingen af arbejdsopgaver og 
pengestrømme mellem Kunstrådets Musikudvalg og Musikcentret. Dertil 
kommer genreorganisationernes opgaver, som ikke er klart defineret i 
forhold til Kunstrådets Musikudvalg og Kunststyrelsens Musikcenter. Den 
eksisterende organisering og økonomi ser således ud:  
 
Kunstrådets Musikudvalg er et armslængdeorgan under Kunstrådet, som 
er nedsat af Kulturministeriet. De syv medlemmer af Kunstrådets 
Musikudvalg forestår det musikpolitiske fordelingsarbejde nationalt og 
internationalt. De midler, som Kunstrådets Musikudvalg råder over, kommer 
fra Kulturministeriet. Af den samlede pulje på 73,3 mio. kr. for 2005, som 
Kunstrådets Musikudvalg administrerer, fordeles midler bl.a. til en række 
musikfaglige organisationer i Danmark, herunder genreorganisationerne.  
 
Musikcentret er et organ under Kunststyrelsen, hvis primære opgave er at 
være sekretariat for Kunstrådets Musikudvalg. Derudover er Musikcentret 
operatør på flere projekter, der præsenterer dansk musik internationalt.  
 
Denne rapport belyser følgende fire genreorganisationer: Sekretariatet for 
ny kompositionsmusik (SNYK), Dansk Jazzforbund, Folkemusikkens Fælles 
Sekretariat (FFS) og Dansk Rock Samråd (ROSA)2. Genreorganisationerne 
varetager en række opgaver både nationalt og internationalt. Dog adskiller 
genreorganisationerne sig markant fra hinanden, hvad angår både aktiviteter 
og økonomi i kraft af genrernes forskellige karakter. Med undtagelse af SNYK 
er det genreorganisationerne, der uddeler transportstøtte til internationale 
arrangementer. Langt hovedparten af genreorganisationernes økonomi 
stammer fra en årlig bevilling fra Kunstrådets Musikudvalg (for en uddybning 
af organisering og pengestrømme se henholdsvis Bilaget: Organisations-
analyse og kapitel 6).  
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Afgrænsningen er valgt af Kunstrådets Musikudvalg og er ikke udtryk for en 
opprioritering af de omtalte fire genreorganisationer, men alene et ressource-
spørgsmål.  
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2.2 Syv strategiske parametre 
På baggrund af analysen peger Rambøll Management på syv strategiske 
parametre, som er særlig relevante i forbindelse med Kunstrådets 
Musikudvalgs formulering af en strategi. Parametrene skal dermed opfattes 
som et redskab for Kunstrådets Musikudvalg til at afklare centrale 
spørgsmål.  
 
De strategiske parametre og centrale spørgsmål er:  
 
• Hvad vil Kunstrådets Musikudvalg arbejde med? 

1. Offentlig rolle: Musikeksport, musikinformation og kulturudveksling. 
 

• Hvem vil Kunstrådets Musikudvalg arbejde for? 
2. Målgruppe: Bredde eller elite? 
3. Genrer: Prioritering mellem genrerne. 

 
• Hvor og hvordan vil Kunstrådets Musikudvalg sætte ind? 

4. Aktører: Musikkens aktørkæde 
5. Udgangspunkt: Afsender eller modtagerfokus 
6. Geografi: Valg af markeder 
7. Forretning: Grad og type af lønsomhed 

 
Kort sagt gælder, at Kunstrådets Musikudvalg bør arbejde med såvel 
musikeksport, musikinformation og kulturudveksling, da de tre 
områder hænger tæt sammen. Dog vil tyngden mellem de tre områder 
variere fra genre til genre i kraft af genrernes særlige karakteristika. 
Valgkriterierne i den forbindelse bør – i prioriteret rækkefølge – være:  
 
• Interne effekter 
• Synergi 
• Kulturpolitik 
• Erhvervspolitik  
• Afledte effekter. 
 
Den målgruppe, som Kunstrådets Musikudvalg bør arbejde for, er eliten og 
før-eliten, da den kunstneriske kvalitet dermed forbliver i højsædet.  
 
Desuden skal Musikudvalget bibeholde en støttestruktur, der tilgodeser et 
bredt udvalg af genrer. Valgkriterier i forhold til prioriteringen genrerne 
imellem bør – i prioriteret rækkefølge – være:  
 
• Kunstnerisk kvalitet 
• Intern efterspørgsel 
• Ekstern efterspørgsel 
• Balance mellem det korte og lange sigt 
• Dansk musiks styrker og særheder  
• Merværdi.  
 
I forhold til, hvor og hvordan Kunstrådets Musikudvalg bør sætte ind, 
anbefales det, at Musikudvalgets strategi lægger op til en mere målrettet 
indsats mod alle led i aktørkæden. Hermed menes lige fra det danske 
talent over hjemlige og udenlandske formidlere til det udenlandske 
publikum. I den forbindelse er det vigtigt at have for øje, at der inden for de 
enkelte genrer er bestemte aktører at tage hensyn til. Desuden er det 
centralt, at Musikudvalget sikrer, at der i de øvrige organisationer under 
Kulturministeriet og blandt genreorganisationerne arbejdes mere 
netværksorienteret.  
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Udgangspunktet for valg af fokusområder eller markeder skal i højere grad 
end i dag være modtagerorienteret.  
 
I den forbindelse bør der fra Kunstrådets Musikudvalgs side satses på en 
model, der kombinerer en placeringsstrategi med en trin-for-trin-strategi. 
Dette skal ske med henblik på at komme ind særligt i England, Tyskland og 
Frankrig, der, generelt set, opfattes som de toneangivende markeder. 
Dog bør strategien samtidig være differentieret i forhold til de enkelte 
genrers styrkepositioner og markeder.  
 
Endelig bør Musikudvalget i højere grad arbejde med at indføre ikke-
økonomisk tilbagebetaling i form af netværksviden. 
 
 

2.3 Fremadrettede anbefalinger 
På baggrund af refleksionerne over de syv centrale strategiske parametre, 
som analysen peger på, anbefaler Rambøll Management følgende til 
Kunstrådets Musikudvalg: 
 
Kunstrådets Musikudvalg bør fremover arbejde ud fra en genrebaseret 
netværksstrategi kombineret med et vist element af fyrtårnsstrategi. 
 
Hermed menes, at Musikudvalgets arbejde skal være strategisk:  
 
• Differentieret i forhold til de enkelte genres særlige karakteristika og 

behov. 
 
• Fokuseret på at skabe, udbygge og vedligeholde netværk med danske og 

udenlandske formidlere af dansk musik.  
 
• Orienteret mod eliten og før-eliten inden for dansk musik, der, som et 

”fyrtårn”, hæver sig op over den øvrige musik i kraft af musikkens 
kvalitet og særegenhed.  

 
Den anbefalede strategi adskiller sig dermed ikke væsentligt fra den 
nuværende arbejdsdeling, hvor Kunstrådets Musikudvalgs arbejde er 
organiseret på baggrund af en genreopdeling. Dog bør rammerne for det 
internationale musikarbejde fremover være klarere og mere strategisk 
orienteret. 
 
For at omsætte strategien i praksis anbefaler Rambøll Management en 
række tiltag i relation til den fremtidige organisering og finansiering:  
 
Der bør ske en række justeringer i forhold til roller og kompetencer mellem 
Kunstrådets Musikudvalg, Musikcentret og genreorganisationerne.  
 
En klarhed over ansvarsområder og beslutningskompetencer opnås ved at 
afgrænse i hvilke tilfælde, en eller flere organisationer har rollen som 
henholdsvis:  
 
• Initiativtager 
• Beslutningstager 
• Finansierer 
• Udfører  
• Evaluator.  
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Skemaet nedenfor viser en oversigt over Rambøll Managements anbefalinger 
til, hvilke organisationer der i fremtiden bør varetage hvilke internationale 
opgaver og projekter. Oversigten vil for en del af projekterne være en 
konkretisering af den måde, som det internationale arbejde foregår på i dag, 
mens andre dele vil kræve nye initiativer. De to første aktiviteter vedrører 
generelle betragtninger, mens de to sidstnævnte er konkrete projekter, hvor 
rollen mellem Kunstrådets Musikudvalg, Musikcentret og genre-
organisationerne skal præciseres. Skemaet skal læses oppefra og ned. 
 

Tabel 2.1 Anbefalet arbejdsdeling mellem organisationerne 

Beslutningstager

Rolle

Aktivitet

Finansierer

Udfører

Evaluator

Initiativtager

Internationalt 
arbejde i 
genreorg. 

Udvikling og drift 
af netportal

Internationale 
projekter i 

Musikcentret

Deltagelse i 
NORDMIC og 

IAMIC

Musikcentret     (og 
genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret

Kunstrådets
Musikudvalg

Musikcentret

Musikcentret (og 
genreorg.)

Genreorg. 

Genreorg.
Kunstrådets 

Musikudvalg og 
genreorg.

Musikcentret

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Genreorg.

Beslutningstager

Rolle

Aktivitet

Finansierer

Udfører

Evaluator

Initiativtager

Internationalt 
arbejde i 
genreorg. 

Udvikling og drift 
af netportal

Internationale 
projekter i 

Musikcentret

Deltagelse i 
NORDMIC og 

IAMIC

Musikcentret     (og 
genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret

Kunstrådets
Musikudvalg

Musikcentret

Musikcentret (og 
genreorg.)

Genreorg. 

Genreorg.
Kunstrådets 

Musikudvalg og 
genreorg.

Musikcentret

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Genreorg.

 
 
 
På baggrund af denne arbejdsdeling vil Kunstrådets Musikudvalg, 
Musikcentret og genreorganisationernes primære og sekundære funktioner 
være:  
 

Tabel 2.2 Organisationernes funktioner 

ORGANISATION PRIMÆR FUNKTION ØVRIGE FUNKTIONER 
Kunstrådets Musikudvalg  Strategisk Evaluerende 
Musikcentret Sekretariat  IAMIC og NORDMIC 

Portalarbejde 
Genreorganisationerne Praktisk udøvende Netværk til udlandet 

Portalarbejde 
 
 
Foruden ansvarsfordelingen kan strategien specificeres med udgangspunkt i 
en række internationalt rettede aktiviteter på musikområdet.  
 
På baggrund af informationen fra ind- og udland vurderer Rambøll 
Management en række nuværende og mulige nye aktiviteter. Her gives 
anbefalinger til, hvilke konkrete initiativer og aktiviteter der henholdsvis bør:  
 
• Nedprioriteres 
• Opprioriteres 
• Fjernes 
• Skabes.  
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Desuden beskrives, hvilke aktiviteter der bør bibeholdes på deres 
nuværende niveau. Disse fremgår i kort form af skemaet på næste side (for 
en uddybning heraf se kapitel 5). 
 
Tabel 2.3 Aktiviteter i den firefasede handlingsramme 
 

NEDPRIORITER: OPPRIORITER: 
Generelt:  
• Centralt koordinerede projekter; så som større 

fremstød og ambassadeprojekter  
• Afsenderfokuserede projekter, der alene tager 

udgangspunkt i et ønske om at fremvise dansk 
kultur og musik 

Generelt: 
• Målrettede projekter, der tager udgangspunkt i 

ekstern efterspørgsel  
• Modtagerrelaterede projekter, der rettet sig mod 

en defineret modtager eller genre 
• Vidensdeling på tværs af genreorganisationerne 
• Bindingerne i Musikudvalgets bevillingsbrev til 

genreorganisationerne 
FJERN: SKAB:  
Generelt:  
• Støtte til profilering af Danmark og 

eksportfremstød 
• Kulturudveksling, hvor der ikke er en klart 

defineret modtager af dansk kultur 
 

Generelt:  
• En intern og ekstern kommunikationsstrategi, 

der beskriver ansvarsområder og prioriteringer 
• Stærkere profilering af større danske 

modtagerfokuserede arrangementer i udlandet 
• Brug af sponsorater i forbindelse med turne- og 

koncertstøtte 
• Initiativer rettet mod udvalgte formidlere i 

udlandet  
• Etablering af ekspertpanel med udenlandske 

formidlere 
• Opkvalificering af danske formidlere via kurser 

og netværk 
• Udvikling af ambassadørtankegangen for andre 

danske artister 
• Spil-dansk på udvalgte udenlandske markeder 

 
 

BEVAR: 
Generelt:  

• Genrebaseret støtte 
• Transportstøtteordninger til live og samspil 
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3. Overblik over organisationer og pengestrømme 

I nærværende kapitel skitseres den nuværende organisering og finansiering i 
Kunstrådets Musikudvalg, Kunststyrelsens Musikcenter og genre-
organisationerne. (Se bilaget Organisationsanalyse for en mere detaljeret 
kortlægning af de eksisterende organisationer samt kapitel 6 for en udførlig 
analyse af pengestrømmene). 
 
De centrale organisationer i forbindelse med det internationale musikarbejde 
er: 
 
• Kunstrådets Musikudvalg 
• Kunststyrelsens Musikcenter 
• Genreorganisationerne. 
 
 

3.1 Kunstrådets Musikudvalg 
Kunstrådets Musikudvalg er et fagudvalg for musik under Kunstrådet. Rådet 
er et armslængdeorgan, der har syv medlemmer. Rådet er karakteriseret 
ved, at medlemmerne har musikfaglige kompetencer. Ud fra denne faglighed 
varetager rådet det musikpolitiske fordelingsarbejde nationalt såvel som 
internationalt.  
 
Rådet mødes med faste mellemrum og med højere frekvens op til den årlige 
hoveduddeling i november. Rådets sekretariatsfunktion løses af 
Kunststyrelsen. 
 
De penge, som Kunstrådets Musikudvalg råder over, kommer fra 
Kulturministeriet: 
 
• Finanslovens § 21.21.46 til international kulturudveksling fordeler 2,1 

mio. kr. til internationalt musikarbejde.  
 
• Finanslovens § 21.21.47 til Kunstrådet giver 71,2 mio. kr. til 

musikformål.  
 
Af den samlede pulje på 73,3 mio. kr. i 2005, som Kunstrådets Musikudvalg 
administrerer, fordeles midler bl.a. til en række musikfaglige organisationer i 
Danmark. Men en del ender enten direkte eller gennem genre-
organisationerne i det internationale musikarbejde: 
 
• En del af støtten gives til genreorganisationerne, der skal administrere 

støtten til internationale satsninger inden for deres genre.  
 
• For musikgenrer, der ikke er støttet gennem genrestrukturen, er det 

muligt at søge tilskud til internationale aktiviteter direkte hos 
Kunstrådets Musikudvalg.  

 
• Endelig gives støtte til operatøropgaver i forbindelse med større 

internationale musikprojekter, der udføres af Musikcentret. 
 



Undersøgelse af det internationale eksport-, informations- og udvekslingsarbejde på musikområdet 

10 

3.2 Kunststyrelsens Musikcenter  
Musikcentret er et organ under Kunststyrelsen og råder i 2005 over 12 
årsværk, hvoraf ca. fire kan henregnes til opgaverne vedrørende 
international kulturudveksling og musikinformation. De vigtigste projekter, 
som Musikcentret var operatør for i 2005, var: MIDEM, Popkomm og 
verdenskorsymposiet i Kyoto. 
 
Musikcentret har til opgave at være sekretariat for Kunstrådets Musikudvalg 
og har derudover en række andre opgaver på musikområdet: 
 
• Sekretariatsbistand for to af Statens Kunstfonds udvalg (herunder 

tilskudsadministration): 
o Tonekunstudvalget for den klassiske musik 
o Tonekunstudvalget for den rytmiske musik.  
 

• Varetagelse af det internationale kultursamarbejde inden for musik-
området.  

 
• Administration og vejledning vedrørende kunststøtteordninger inden for 

musikområdet.  
 
• Vejledning på musikskoleområdet. 
 
 

3.3 Genreorganisationerne 
Denne rapport belyser følgende fire genreorganisationer:  
 
• Sekretariatet for ny kompositionsmusik (SNYK) 
• Dansk Jazzforbund 
• Folkemusikkens Fælles Sekretariat 
• Dansk Rock Samråd (ROSA) 
 
Disse fire genreorganisationer er repræsentanter for det danske musikmiljø 
inden for henholdsvis klassisk og nyere kompositionsmusik, jazz, folkemusik 
samt rock/pop.  
 
Genreorganisationerne varetager en række opgaver både nationalt og 
internationalt. Fordi musikkens organisering varierer meget fra genre til 
genre, har genreorganisationerne vidt forskellige aktiviteter og vidt forskellig 
økonomi. Med undtagelse af SNYK er det genreorganisationerne, der uddeler 
transportstøtte til internationale arrangementer.  
 
Langt hovedparten af genreorganisationernes økonomi stammer fra tilskud 
uddelt af Kunstrådets Musikudvalg. Dette tilskud sker gennem en årlig 
bevilling, men samtidig eksisterer der en flerårig aftale mellem Kunstrådets 
Musikudvalg og genreorganisationerne. Her forpligtes genreorganisationerne 
til at varetage en række internationale projekter. 
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4. Det strategiske landskab 

Enhver strategi er et oplæg til, hvilke valg der skal træffes i fremtiden. 
Analysen peger på syv parametre, som er særlig relevante i forhold til 
Kunstrådets Musikudvalgs udvikling og formulering af en strategi. 
 
De følgende syv strategiske parametre skal opfattes som et værktøj for 
Kunstrådets Musikudvalg og vil hjælpe til at besvare centrale spørgsmål. De 
syv parametre er: 

 
• Hvad vil Kunstrådets Musikudvalg arbejde med? 

1. Offentlig rolle: Musikeksport, musikinformation og kulturudveksling. 
 

• Hvem vil Kunstrådets Musikudvalg arbejde for? 
2. Målgruppe: Bredde eller elite? 
3. Genrer: Prioritering mellem genrerne. 

 
• Hvor og hvordan vil Kunstrådets Musikudvalg sætte ind? 

4. Aktører: Musikkens aktørkæde 
5. Udgangspunkt: Afsender eller modtagerfokus 
6. Geografi: Valg af markeder 
7. Forretning: Grad og type af lønsomhed 

 
Nedenfor præsenteres og diskuteres de syv parametre nærmere. De 
endelige strategiske anbefalinger i uddybet form er at finde i kapitel 5.  
 
 

4.1 Offentlig rolle: Musikeksport, musikinformation og kulturudveksling 
I forbindelse med Kunstrådets Musikudvalgs arbejde med musikeksport, 
musikinformation og kulturudveksling er det relevant at diskutere en 
fordeling mellem de tre satsningsområder: Musikeksport, musikinformation 
og kulturudveksling.  
 

4.1.1 Definition af de tre områder 
På baggrund af dialogen med de danske aktører på musikområdet er de tre 
begreber defineret på følgende måde. 
 
Musikeksport er al aktivitet, der retter sig mod at sælge dansk musik til 
udlandet. Musikeksport er målrettet mod økonomisk gevinst for danske 
musikere og den danske musikbranche. Musikeksport er dermed aktiviteter, 
der orienterer sig mod markedet.  
 
Eksempler på aktiviteter inden for musikeksport er: 
  
• Messer i Danmark og udlandet med fokus på salg 
• Messer, hvor dansk musik er en del af en dansk kultursatsning 
• Kommercielle turneer i udlandet 
• Deltagelse i festivaler med henblik på salg  
• Vejledning af danske musikere med henblik på kommerciel succes 
• Arbejde med at producere musikvideoer og andet kommercielt materiale 

til et marked 
• PR og reklame for nye udgivelser 
• Afholdelse af internationale prisuddelinger i Danmark 
• Dansk deltagelse i internationale prisuddelinger 
• Internationale talentkonkurrencer. 
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International musikinformation er al aktivitet, der retter sig mod at øge 
vidensniveauet om dansk musik i udlandet. Musikinformation er alene rettet 
mod at øge kendskabet og skabe interesse for dansk musik forstået som 
kunstnere, kompositioner, musikhistorie mv. 
 
Eksempler på aktiviteter inden for musikinformation er: 
 
• Opbygning af videnbaser og biblioteker 
• Servicering af udenlandske musikere og journalister med viden om 

dansk musik i form af baggrundsviden, kompositioner mv. 
• Produktion af informationsmateriale om dansk musik 
• Arbejde med udvikling af internationale musikleksika 
• Bibliotek med digitale søgefunktioner for udenlandske brugere 
• Udarbejdelse og oversættelse af danske musikeres og musik-

organisationers hjemmesider mv. 
 
Kulturudveksling er al aktivitet, der retter sig mod en udvikling af 
musikken gennem kulturmøder. Den kunstneriske udvikling, som 
kulturudveksling har som mål, opstår i mødet mellem dansk og udenlandsk 
musik. Kulturudveksling er dermed rettet mod en kunstnerisk 
udviklingsproces. 
 
Eksempler på aktiviteter inden for kulturudveksling er: 
 
• Uddannelse af udenlandske musikere i Danmark 
• Uddannelse af danske musikere i udlandet 
• Indkvartering af udenlandske musikere  
• Danske og udenlandske musikere i samspil uden egentlig kommercielt 

mål 
• Deltagelse i festivaler med henblik på kulturmøde 
• Professionelle musikere på turne, der ikke primært er rettet mod salg  
• Støtte til rejser til kunstnerboliger.  
 
Eksemplerne ovenfor skal ikke opfattes som udtømmende, men giver en 
indikation af, hvor der kan trækkes en grænse mellem eksport, information 
og udveksling.  
 
Selvom der er tale om tre forskellige mål eller udvekslingsrelationer mellem 
Danmark og udlandet, vil der således i praksis være store overlap mellem 
musikeksport, musikinformation og kulturudveksling.  
 
Det, der her betegnes som musikinformation, kan dermed også føre til øget 
salg eller øget inspiration. Ligeledes kan udveksling af musikere mellem 
lande også bidrage til øget salg og øget viden om dansk musik. Disse 
sideeffekter er blot ikke selve målet med aktiviteten.  
 

4.1.2 Prioriteringen mellem de tre områder 
Der foregår allerede i dag en prioritering mellem de tre områder 
musikeksport, musikinformation og kulturudveksling.  
 
Inden for de nuværende søgemuligheder er der på finansloven afsat midler 
til kulturudveksling, som Kunstrådets Musikudvalg fordeler. Denne pulje 
uddeles til samme type projekter, som genreorganisationerne yder tilskud til 
under puljerne for musikeksport. Fordelingsstrukturen opererer altså ikke 
med et skarpt skel mellem de to støttetyper. Dette hænger bl.a. sammen 
med en anden professionalisering af den klassiske genre, men også, at det 
ikke tidligere har været nødvendigt at holde begreberne adskilte 
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(Fordelingen fra Kunstrådets Musikudvalg og genreorganisationerne til de tre 
områder kan ses i kapitel 6).  
 
Når Kunstrådets Musikudvalg fremover skal beslutte, hvorledes 
prioriteringen mellem musikeksport, musikinformation og kulturudveksling 
skal være, er der en række valgkriterier, foruden den kunstneriske kvalitet i 
de enkelte projekter og ansøgninger, der bør tages stilling til. Kriterierne 
følger herunder i anbefalet prioriteret rækkefølge: 
 
1. Interne effekter 
2. Synergi 
3. Kulturpolitik  
4. Erhvervspolitik 
5. Afledte effekter. 
 
Der skal være interne effekter af de projekter, som Kunstrådets 
Musikudvalg satser på. Dette gør sig både gældende for genren og den 
enkelte modtager. Det betyder, at Kunstrådets Musikudvalg må foretage en 
vurdering af, hvilke effekter aktiviteterne inden for de forskellige områder vil 
have og prioritere de aktiviteter, der har størst mulighed for at skabe afkast. 
Det være sig i form af penge til danske musikere og den danske 
musikbranche, interesse for dansk musik og/eller udvikling af danske 
musikere og musik. Kort sagt: Støt musikken, der, hvor den gavner sig selv 
mest. 
 
Ved at kombinere en række initiativer og aktiviteter på tværs af både formål 
og genre, er der mulighed for, at der opstår synergieffekter. Det er vigtigt 
at være opmærksom på denne mulighed, når Kunstrådets Musikudvalg 
uddeler støtte. Flerstrengede projekter er en mulighed, det vil sige, at 
Kunstrådets Musikudvalg sætter øget fokus på projekter, der indeholder så 
mange af de tre områder som muligt.  
 
Til trods for armslængdeprincippet vil kulturpolitikken i en vis udstrækning 
have indflydelse på, hvad Kunstrådets Musikudvalg har mulighed for at 
arbejde med. Her må ses på, hvilken betydning satsningen har for den 
øvrige danske kultur (scenekunst, billedkunst, litteratur mv.). Kunstrådets 
Musikudvalg skal her overveje, i hvilken grad de øvrige kulturpolitiske 
satsninger skal have indflydelse på, hvordan Musikudvalget satser på de tre 
områder musikeksport, musikinformation og kulturudveksling. 
  
Erhvervspolitikken bør have en mindre betydning i forhold til Kunstrådets 
Musikudvalgs prioriteringer af støtte til musikken end kulturpolitikken. I de 
tilfælde, hvor det er muligt og fordelagtigt for begge parter, bør Kunstrådets 
Musikudvalg dog ikke være afvisende over for at fremme samarbejdet 
mellem musikinstitutioner i kulturregi, eksportorganisationer og erhvervsliv. 
Erhvervssigtet bør dog ikke være et overordnet mål.  
 
De afledte effekter af musikken er også værd at tage i betragtning, da den 
kan komme det øvrige danske erhvervsliv til gode, dvs. en øget afsætning af 
produkter og varer, som vi i Danmark er gode til at fremstille. Det er muligt 
for Kunstrådets Musikudvalg at yde en begrænset bistand hertil. Generelt set 
bør det dog være op til eksportorganisationerne selv at se eksport-
mulighederne i forbindelse med succeser inden for den danske 
musikbranche. 
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4.1.3 Anbefaling 
Rambøll Managements undersøgelse i ind- og udland har kortlagt et felt, 
hvor der er meget store forskelle genrerne imellem. Derfor er der også 
forskel på behovene inden for musikeksport, musikinformation og 
kulturudveksling inden for hver genre. En mulig strategisk disposition for 
Kunstrådets Musikudvalg vil være at prioritere de forskellige områder 
musikeksport, musikinformation og kulturudveksling med ”pengekasser” af 
forskellige størrelser.  
 
Dette finder Rambøll Management imidlertid ikke, at begreberne kan bære 
på tværs af genrer og aktiviteter. Det er derimod langt vigtigere at støtte 
aktiviteter efter ovennævnte prioriterede rækkefølge. De udenlandske 
eksperter peger på, at der er behov for elementer af både musikeksport, 
musikinformation og kulturudveksling, og at man, som musiknation, kan 
markere sig. Derfor anbefaler Rambøll Management, at Kunstrådets 
Musikudvalg fastholder et fleksibelt støttesystem, hvor der foretages en 
løbende vurdering af fordelingen mellem de enkelte genrer.  
 
Samtidig bør Kunstrådets Musikudvalg holde sig for øje, at arbejdet med 
musikinformation, musikeksport og kulturudveksling er relationer, der giver 
forskellig afkast tilbage til det danske musikmiljø. 
 
 

4.2 Målgruppe: Bredde eller elite? 
Kunstrådets Musikudvalg vil i sin fremtidige støttefordeling skulle foretage en 
afvejning af balanceforholdet mellem bredde og elite. Der foretages allerede 
i dag en kvalitativ vurdering, hvor de bedste musikere og projekter opnår 
støtte. Det er derfor et relevant spørgsmål, om støttetildelingen skal gøres 
mere eller mindre eliteorienteret.  
 
Argumentet for en strategisk satsning på et bredere udsnit af de danske 
musikere er, at vækstlaget skal have mulighed for at komme op i den 
allerbedste gruppe. 
  
Med en satsning på eliten og før-eliten vil det derimod i højere grad være 
muligt at skabe en række ikoner for den danske musik. Derved sikres det, at 
kun den allerbedste musik præsenteres i udlandet. 
 

4.2.1 Anbefaling 
Rambøll Management anbefaler, at Kunstrådets Musikudvalg i deres 
internationale satsning fokuserer deres kræfter på eliten af musikere og før-
eliten. Det er vores erfaring fra udlandet, at man her alene er interesserede i 
det bedste, som dansk musik kan præsentere. Med denne anbefaling skal 
den kunstneriske kvalitet være i højsædet, hvilket er den bedste måde at 
opnå international succes på.  
 
Kunstrådets Musikudvalg bør dog differentiere sin satsning og fordeling af 
midler, således at eliten gives de bedste betingelser for at præsentere deres 
musik og indgå i frugtbare udvekslingsrelationer samt, at før-eliten får 
mulighed for at nå eliten. Dermed ikke sagt, at bredden i dansk musik ikke 
er vigtig for udviklingen af dansk musik og danske musikere. Støtten af 
bredden bør imidlertid i højere grad varetages i forbindelse med Kunstrådets 
Musikudvalgs nationale arbejde (musikskoler, efteruddannelse mv.). På 
samme vis er det op til andre af institutionerne under Kulturministeriet at 
sørge for, at musikkens talentmasse i Danmark gives gode udviklings-
muligheder.  
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4.3 Genrer: Prioriteringen mellem genrerne 
Kunstrådets Musikudvalgs fordeling af midler på tværs af genrer følger i dag 
ikke en klart formuleret fordelingspolitik. Musikudvalget har ikke ekspliciteret 
om – og i givet fald hvilke – genrer, der er særlige vigtige i det 
internationale musikarbejde. 
 
De valgkriterier, som Kunstrådets Musikudvalg bør prioritere deres støtte til 
de enkelte genrer ud fra, er i prioriteret rækkefølge:  
 
1. Kunstnerisk kvalitet 
2. Intern efterspørgsel  
3. Ekstern efterspørgsel  
4. Balance mellem kort og langt sigt  
5. Dansk musiks styrker og særheder 
6. Merværdi. 
 
Hovedforudsætningen for, at dansk musik kan opnå international succes, er 
tilstedeværelsen af kunstnerisk kvalitet. Kunstrådets Musikudvalg bør i 
forbindelse med tildelingen af støtte vurdere, om det rette talent og 
potentiale er til stede, eller om der er mulighed for at udvikle dette inden for 
en begrænset tidshorisont. 
 
Case: Den engelske model er et eksempel på en anderledes prioritering end den 
danske. Her har man en støtteordning, hvor det offentlige ikke støtter den 
kommercielle del af musikken. Det betyder, at rock og popmusik ikke på samme 
måde som i Danmark, har en offentlig støttet institution a la Music Export Denmark 
(MXD). Argumentet for den engelske model er, at de, der brænder for at lave musik 
inden for de kommercielle genrer, bliver mere opsatte på at slå igennem. Desuden 
målretter musikerne i højere grad deres aktiviteter mod markedet. Endnu et 
argument lyder, at fraværet af offentlige støttekroner gør musikken mere rebelsk 
og spændende. For de genrer, der ikke normalt kan klare sig på markedsvilkår, er 
der en række organisationer, der modtager offentlig støtte i forbindelse med 
projekter som fx jazzfestivaler og kulturudvekslingsprogrammer.  

 
 
Et andet væsentligt kriterium for prioriteringen mellem genrerne er, at der 
eksisterer en intern efterspørgsel. Hermed menes en interesse for den 
pågældende musikgenre fra den danske musikbranche og blandt de danske 
modtagere (publikum). Eksisterer denne efterspørgsel ikke, og er der ikke 
mulighed for at skabe en sådan, vil det blive yderst vanskeligt at nå til 
udlandet med musikken. 
 
Lige så vel som der skal være en intern efterspørgsel, må der også eksistere 
en ekstern efterspørgsel. Det vil sige, at der skal være gode muligheder 
for at slå igennem i udlandet. Her er det nødvendigt at skele til tidens trends 
og overveje spørgsmål som: Hvilke musikgenrer er særligt populære i 
øjeblikket? I hvilke lande eller markeder sker det væsentlige aktiviteter? 
Hvad bliver de næste store genrer/kunstnere? Er der mulighed for, at vi i 
Danmark kan ride med på en bestemt bølge? 
 
Til trods for hensynet til den kunstneriske kvalitet samt den interne og 
eksterne efterspørgsel må Musikudvalget samtidig tage højde for et mere 
langsigtet perspektiv. Musikudvalget skal med andre ord finde en balance 
mellem aktualitet og strategiske satsninger. I forhold til det mere 
langsigtede perspektiv er Musikudvalget nødt til at forholde sig til, hvilke 
genrer og musikere man er villig til at satse på. I den forbindelse er det 
vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen af strategiske satsninger kan 
være ”et langt sejt træk”.  
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Den franske model er, modsat den engelske, præget af stor bevågenhed og stor 
støttevillighed fra det offentlige. I det hele taget er kulturen i Frankrig et stort 
satsningsfelt. Med den store offentlige støtte til musikken følger også en stor politisk 
indblanding. 

 
 
I kraft af Kunstrådets overordnede formål om fremme udviklingen af kunst i 
Danmark og dansk kunst i udlandet bør Kunstrådets Musikudvalg også 
overveje, hvordan de kan bidrage til at fremme og udstille dansk musiks 
styrker og særheder. I den forbindelse er det nødvendigt at afgrænse, 
hvad man i Musikudvalget vil definere som dansk musik: 
 
• Er det nok, at kunstneren har et dansk pas?  
• Skal kunstnerens bopæl være i Danmark?  
• Særlig støtte til musik med en ”dansk tone”? 
 
Sidstnævnte parameter er særlig interessant, men samtidig vanskelig at 
arbejde med. Det skyldes, at det er begrænset, hvor meget en nation kan 
tage ejerskab over musikken. Musik er i udpræget grad et kunstnerisk 
udtryk, der kan være meget international i dets karakter. Et muligt kriterium 
kunne imidlertid være at give støtte til musik med en dansk tone eller lyd. 
Her tænkes på, at musikken enten er komponeret af danskere, at der synges 
på dansk eller, at musikken på anden vis rummer et dansk islæt. Dog skal 
man være opmærksom på, at dansk musik ikke er en statisk størrelse samt, 
at den eksterne efterspørgsel ikke er orienteret mod nationale islæt.  
 
I forbindelse med tildelingen af midler bør Kunstrådets Musikudvalg endelig, 
i en vis udstrækning, lægge vægt på, hvilke genrer der bidrager til at skabe 
den største merværdi. Det kan både være i forhold til: 
 
• Det øvrige musikmiljø og den danske musikbranche 
• Som afledte effekter på andre kulturområder  
• På erhvervsområdet gennem aftaler med private aktører.  
 
Merværdien skal altså ikke alene forstås i økonomisk forstand.  
 
I relation til Musikudvalgets arbejde er den erhvervsmæssige merværdi ikke 
det primære formål, og aspektet er derfor nedtonet i denne sammenhæng. 
Dermed skal Kunstrådets Musikudvalg fortsat yde støtte til musikere inden 
for genrer, der ikke i nævneværdig grad har mulighed for at afsætte deres 
musik på markedsvilkår. Selvom salget af koncerter og musikprodukter i 
sådanne tilfælde vil være forholdsvist beskedent, vil dette stadig kunne have 
en betydelig indflydelse på økonomien for den enkelte udøvende kunstner.  
 
Case: Pladebutikkernes udvikling De butikker, der tidligere anvendte al deres 
hyldeplads til cd’er, er i stigende grad begyndt at udvide deres sortiment med 
computerspil, dvd’er og elektronisk udstyr. Dette har betydet færre hyldemeter til 
musikken og har ført til et mindre sortiment af cd’er i butikkerne. Her er det især de 
mindre genrer, der er blevet presset ud af butikkerne.  

 
 

4.3.1 Anbefaling 
I kraft af Danmarks forholdsvis beskedne hjemmemarked er der ganske få 
musikere, der vil kunne nå det hjemlige og/eller udenlandske publikum uden 
offentlig støtte. Derfor anbefaler Rambøll Management, at Kunstrådets 
Musikudvalg bibeholder en bred offentlig støttestruktur, hvor alle 
hovedgenrer støttes.  
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Tildelingen til de enkelte genrer bør prioriteres efter ovenstående kriterier, 
hvoraf især de tre førstnævnte (kunstnerisk kvalitet samt intern og ekstern 
efterspørgsel) er centrale. På den baggrund bør Kunstrådets Musikudvalg 
foretage en strategisk fordeling af midler.  
I denne sammenhæng skal det påpeges, at genrebegrebet er dynamisk. 
Musikken er i konstant udvikling, og der vil opstå nye genrer og subgenrer. 
Derfor bør Kunstrådets Musikudvalg og genreorganisationerne søge en 
naturlig placering af de nye genrer, der opstår, så det eventuelle potentiale, 
der ligger her, ikke bliver overset. 
 
 

4.4 Aktører: Musikkens aktørkæde 
For at komme en realiseringen af strategien nærmere er det vigtigt, at 
Kunstrådets Musikudvalg sætter fokus på musikkens aktørkæde. Hermed 
menes den kæde af personer og organisationer, der bringer den musiske 
kunst fra den enkelte artist til modtageren.  
 
I forbindelse med det internationale musikarbejde er det ikke alene de 
offentlige organisationer under Kulturministeriet og genreorganisationerne, 
der bidrager til, at dansk musik når et udenlandsk publikum. Det er i høj 
grad også en række halv-offentlige og private formidlere herhjemme og i 
udlandet. For at den enkelte danske artist eller musiker kan nå ud til et 
publikum i udlandet, skal der altså foretages et formidlingsarbejde inden for 
musikinformation, musikeksport eller kulturudveksling. De fire led i 
aktørkæden er illustreret på figuren nedenfor: 
 
Figur 4.1 Generel aktørkæde  
 

Aktørkæde for det danske internationale musikarbejde

Danske
artister

Formidlere i
Danmark

Formidlere i
udlandet

Modtager i
udlandet

Aktørkæde for det danske internationale musikarbejde

Danske
artister

Formidlere i
Danmark

Formidlere i
udlandet

Modtager i
udlandet

Danske
artister

Formidlere i
Danmark

Formidlere i
udlandet

Modtager i
udlandet

 
 
Pointen med at præsentere denne aktørkæde er at synliggøre, at dansk 
musik kun kommer til en modtager i udlandet gennem det arbejde, som en 
række formidlere herhjemme og i udlandet udfører. Det er derfor vigtigt, at 
Kunstrådets Musikudvalg i forbindelse med deres overordnede prioriteringer i 
højere grad end i dag er opmærksom på vigtigheden af en målrettet indsats 
mod alle led i aktørkæden.  
 
Case: De udenlandske formidlere Fra engelske aktørers side er det blevet påpeget, 
at deres viden om og kontakter til dansk musik oftest går gennem private formidlere i 
Danmark. Derfor efterlyser de engelske aktører flere eller stærkere private formidlere. 
De personlige netværk er afgørende, og anbefalinger og referencer kan være 
afgørende i valget af musikere i forskellige sammenhænge. De engelske formidlere 
tænker sjældent i nationalitet, men derimod i talent og kvalitet. Derfor er det, der 
kunne gøres fra dansk side, i højere grad at promovere selve de talenter, festivaler og 
showcases der er frem for at fremhæve Danmark i den forbindelse.    
 
 
Langt de fleste af de aktører, der formidler dansk musik, arbejder inden for 
et genrespecifikt område og indgår inden for hver genre i et netværk med 
bestemte typer af relationer. De danske musikformidlere er da også primært 
genreorganisationerne, om end alle personer og institutioner, der er 
involveret i at få dansk musik til udlandet, hører til gruppen af formidlere. 
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Det gælder i og for sig også Kunstrådets Musikudvalg, der med den 
overordnede støtteramme både bidrager til at støtte de enkelte artister og 
de danske formidlere.  
 
Nedenfor beskrives i detaljer aktørkæden inden for klassisk og nyere 
kompositionsmusik, jazz, folkemusik og rock/pop med udgangspunkt i 
aktørkæden.  
 

4.4.1 Klassisk og nyere kompositionsmusik 
Den klassiske og nyere kompositionsmusik er særdeles internationalt 
orienteret. Derfor spiller det inden for det klassiske miljø ikke nogen 
nævneværdig rolle, om et talent er dansk eller ej. Det er derfor ikke relevant 
at promovere et givent dansk talent som særligt dansk. I stedet er det den 
musiske kvalitet og det personlige talent, der skal være i fokus.  
 
Den klassiske musik er institutionaliseret på en anden måde end andre 
musikgenrer. Mange professionelle musikere er i et ansættelsesforhold i 
ensembler og symfoniorkestre. Desuden er genren præget af, at den 
musiske skoling er særlig langsigtet og tidskrævende.  
 
Derfor starter muligheden for international succes ved at opbygge og udfolde 
de nationale talenter. Undervisere i de danske musikmiljøer er i den forstand 
de første formidlere af dansk musik, inden den når udlandet. Den musikalske 
fødekæde med elever og undervisere fra begynderniveau til konservatoriet 
er grundlaget for, at dansk klassisk og nyere kompositionsmusik kan opnå 
international succes. 
 
Case: De finske dirigenter Til trods for et beskedent befolkningstal er Finland i dag 
en af de nationer, der producerer flest dirigenter til det internationale musikmiljø. 
Dette skyldes ikke mindst, at man i Finland har nogle af verdens bedste 
uddannelsesbetingelser for dirigenter. På Sibelius Akademiet er der ikke alene et højt 
fagligt niveau i undervisningen samt en professor, der er kendt for at have fostret 
flest dirigenttalenter i verden. Man har også skabt et netværk til lokale ensembler, 
som de dirigentstuderende kan komme i praktik hos. 

 
 
Rambøll Managements undersøgelse af det internationale musikmiljø peger 
på, hvilke metoder der åbner de bedste muligheder for at få skabt kontakten 
videre til de udenlandske formidlere. Disse formidlere har mulighed for at 
placere danske musikere, dirigenter, partiturer og ensembler i de rigtige 
sammenhænge og derved få dansk musik og danske musikere ud 
internationalt. 3 De metoder eller tiltag, der anbefales er:  
 
• Internationale konkurrencer 
• Anbefalinger fra etablerede kunstnere 
• Referencer 
• Internationale netværk 
• Fokus på det enkelte danske værk. 
 
Internationale konkurrencer er en vigtig måde at skabe opmærksomhed 
omkring den talentmasse, der findes i Danmark. Konkurrencerne giver på 
værdifuld vis internationale agenter mulighed for at se, hvad der rører sig i 
Danmark og opleve et stort antal unge artister live. I konkurrencerne 
synliggøres talentet, og hvis de danske artister ikke er i stand til at klare sig 

                                                
3 Da de udenlandske formidlere, vi har talt, med primært har været agenter for 
enkelte artister, bærer vores analyse præg af at være viden om, hvordan enkelte 
musikere - i  højere grad end ensembler -  får succes i udlandet. 
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i de internationale konkurrencer, er løsningen ikke en anderledes promotion, 
men derimod at skabe bedre betingelser for udviklingen og uddannelsen af 
musikerne.  
 
De artister, der allerede er etablerede på den internationale musikscene, kan 
også i praksis fungere som formidlere af dansk musik og danske musikere i 
udlandet. Anbefalinger fra etablerede kunstnere er derfor centralt, da 
det letter nye talenters mulighed for at entrere den internationale 
musikscene. I nogle lande er musikere og dirigenter meget gode til at 
anbefale andre kunstnere fra deres eget land, mens andre landes artister 
ikke ser en fælles national interesse i at anbefale hinanden. Vores 
internationale undersøgelser peger på, at Danmark placerer sig i en 
mellemkategori.  
 
Ud over konkurrencer og personlige anbefalinger er en måde, hvorpå de 
klassiske artister kan gøre sig bemærket over for de udenlandske formidlere, 
gennem referencer. Ofte er de udenlandske formidlere meget interesserede 
i at få en referenceliste over, hvor og med hvem en musiker, en dirigent, et 
ensemble eller et symfoniorkester har udøvet sin kunst. Det er lettere at 
bedømme kvalitet ud fra koncertprogrammer og referencer end fra en cd, 
fordi orkesterchefer og dirigenter selv fungerer som et kritisk led, der ønsker 
den højeste kvalitet af musik. Det er derfor vigtigt at få denne information 
med som en del af den information, der gives til formidlerne i udlandet. 
 
De eksisterende officielle, internationale netværk har en særlig vigtig 
betydning for den klassiske musik. Det hænger sammen med, at disse 
netværk er en institutionaliseret vej til at skabe kontakter mellem danske og 
udenlandske formidlere. Derfor er det også fra denne genre, der har lydt den 
største kritik af, at Danmark ikke deltager på samme niveau i det 
internationale samarbejde for musikcentre (NORDMIC/IAMIC). For den 
klassiske musik er det derfor særlig nødvendigt, at man i fremtiden holder 
kontakt til de personer, der skal repræsentere Danmark i disse institutioner. 
 
Endnu en måde, som et relativt lille land som Danmark kan skabe en øget 
interesse for dansk komponeret musik, er ved – i tilrettelæggelsen af 
koncerter – at sørge for at have et enkelt stykke dansk musik med i 
programmet. For at fremgangsmåden skal bære frugt, må det ske over en 
længere periode for at skabe en idé om kvaliteten ved den danske musik 
blandt publikum.  
 
Case: Nye markedsføringsmetoder i USA. Musikmarkedet har ændret sig radikalt 
de seneste år. Ikke nok med, at musikbranchen oplever et faldende salg i 
forretningerne grundet øget piratvirksomhed. Radiomediet, der tidligere var det 
vigtigste medie, er ved at miste sin styrke - især for de mindre genrer. De store 
radiostationer spiller som oftest de sikre hits inden for pop og rock, mens de 
genreorienterede radiostationer er blevet så differentierede i deres udbud, at de kun 
henvender sig til et begrænset publikum. For at få den relativt smalle musik ud til en 
bredere gruppe er man i USA begyndt at eksperimenter med at udbrede jazz og 
klassisk gennem nye veje: 
 
• På high schools udvælges ambassadører for musikken, der skal promovere den 

overfor de andre elever. Musikambassadørerne betales i koncertbilletter. 
• Der indgås aftaler med store supermarkedskæder om, at de har jazz compilations 

i deres kioskafsnit.  
• E-maillister fungerer som den primære måde at komme i kontakt med et 

interesseret publikum. 
• MP3-mediet bruges som en ny digital platform til at promovere jazz og klassisk til 

de unge. 
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4.4.2 Jazz 
Jazz er en genre, der især afhænger af det personlige talent, men også af 
den dynamik, som et jazzband skaber, mens de står på scenen. Inden for 
jazz spiller livemusikken derfor en central rolle.  
 
Rambøll Managements undersøgelse af genren viser, at følgende tiltag er 
særlig vigtige for at skabe forbindelse mellem de danske jazzmusikere og de 
internationale formidlere – og dermed i sidste ende publikum:  
 
• Festivaler 
• Den gode showcase 
• Fra live i Danmark til live i udlandet 
• Kontinuerlig indsats 
• Større sikkerhed i investeringerne. 
 
Festivaler spiller en central rolle inden for jazzmusikken. Der arrangeres 
årligt flere hundrede små og store jazzfestivaler over hele Europa. 
Festivalerne fungerer som en dynamo for jazzmusikkens udvikling. Ved 
festivalerne er der mulighed for at få kontakt til udenlandske formidlere, og 
det er ofte her, at musikerne bliver spottet til kommende års festivaler. De 
kontakter, der kan placere danske musikere på de rigtige spillesteder, 
skabes og vedligeholdes derfor typisk til festivaler. Festivalerne kører stort 
set kun i sommerhalvåret. Derfor er initiativer som Vinterjazz vigtige for at 
skabe kontinuitet. Samtidig byder vintersæsonen, hvor programmet er 
mindre, på en ekstra mulighed for at komme i kontakt med de mest travle 
og centrale formidlere.  
 
Præsentationen af den gode showcase er også et vigtigt led i den rette 
formidling af dansk jazzmusik. Der lægges fra de danske jazzorganisationer 
og jazzmiljøet allerede mange kræfter i at invitere de rigtige folk til de 
danske festivaler og vise dem kvaliteterne ved den danske musik. De 
udenlandske jazzformidlere, som vi har talt med, har alle peget på, at 
showcases er noget, der er pengene værd. Der er ikke én opskrift for, hvad 
der er den rigtige model, men der er generel enighed om, at det er 
nødvendigt, at man fra de danske formidleres side udvælger et begrænset 
antal musikere, man vil satse på. På Copenhagen Jazz Festival er der 
oprettet International Corner, hvor en mængde danske jazzmusikere hver 
får tre minutter til at præsentere sig selv for en række vigtige udenlandske 
formidlere. De udenlandske formidler vi har været i kontakt med, som har 
oplevet International Corner, peger på, at man bør lave en højere grad af 
fokusering med færre musikere. Copenhagen Jazz Festival kunne dedikere 
bestemte dage til dansk musik og invitere relevante udenlandske formidlere 
til disse dage. En anden mulighed, som udlandet fremhæver, er, at man 
præsenterer et mindre antal bands på en klub og lader dem spille live.  
 
Når festivaler og showcases har så stor betydning i jazzens verden, er det 
som nævnt, fordi jazz er en live-genre. Det, der får en formidler til at vælge 
at satse på danske jazzmusikere, er derfor – ud over de kunstneriske 
kvaliteter – hvordan musikeren når ud til publikum. For de udenlandske 
formidlere er det derfor vigtigt at kunne se jazzmusikerne live for at vurdere, 
hvad de danske artister har at tilbyde publikum. Kort sagt bør der sættes 
fokus på bevægelsen: Fra live i Danmark til live i udlandet. 
 
Der er muligheder for kommercielle eksportsucceser inden for jazz, men ikke 
i samme størrelsesorden som i rock og pop. Relativt få jazzmusikere kan 
leve af deres musik hele året. Det gælder for jazzen såvel som for rock og 
pop, at det er nødvendigt med en kontinuerlig indsats med den rette 
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timing for at slå igennem på et marked. Et led heri er at opbygge tætte 
udvekslingsrelationer, der senere vil sprede sig som ringe i vandet.  
 
I udlandet findes der en række private formidlere af dansk jazz, som gør et 
arbejde for at få danske jazzmusikere placeret på de rigtige scener. De 
udenlandske formidlere må ofte vente til langt inde i et projekt, inden de 
ved, om midlerne til transportstøtte og andet bliver tildelt. De udenlandske 
formildere må indregne en relativt høj risiko for, at det arrangement, de 
arbejder for, ikke bliver til noget. En hurtigere sagsbehandling af støtte ville 
give disse formidlere en højere økonomisk sikkerhed og større incitament til 
at promovere netop dansk musik. Større sikkerhed i investeringerne er 
altså afgørende.  
 
Case: Henk van Leeuwen er formidler af dansk jazz i Australien og det sydøstlige 
Asien. Han ser store kvaliteter i dansk jazzmusik. Ud over distancen, der gør, at 
prisen for transport er høj, er det, der kunne give ham endnu større incitament til at 
fremme dansk jazz, en større økonomisk sikkerhed i projekterne. 

 
 

4.4.3 Folkemusik 
Folkemusikgenren er en musikgenre, der i høj grad har et nationalt præg. 
Samtidig er det nationale præg det, som i høj grad gør musikken interessant 
at udbrede.  
 
I Danmark har der hidtil været en opfattelse af, at folkemusikmiljøet er 
præget af amatører, og at alle bør kunne deltage. De professionelle 
folkemusikere kæmper derfor fortsat for at få opbygget et mere professionelt 
arbejdsmiljø.  
 
Inden for folkemusikken er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på de 
offentlige danske organisationer, øvrige formildere og private aktører, da 
folkemusikken traditionelt set ikke er en genre, der er blevet fokuseret 
særlig meget på. Inden for folkemusikken er det derfor essentielt at få skabt 
og vedligeholdt personlige og internationale netværk. Disse kontakter kan 
samtidig være med til at udbrede kendskabet til dansk folkemusik i 
udlandet. 
  
På baggrund af informationsindsamlingen er det Rambøll Managements 
vurdering, at der er gode muligheder for, at folkemusikken i højere grad kan 
nå ud over grænserne. Her er det det anderledes og fremmede, der bør 
fokuseres på, hvis det internationale publikum skal fatte interesse herfor. 
For at udbrede kendskabet til den danske folkemusik i alle led af aktørkæden 
er det vigtigt, at: 
 
• Deltage på musikkonferencer og festivaler 
• Arrangere showcases med danske folkemusikere 
• Pleje de internationale netværk 
• Blive bedre til at markedsføre folkemusikken 
• Samarbejde med lande eller regioner med lignende lyd eller historie.  
 
Deltagelse på musikkonferencer og festivaler gælder både herhjemme og 
i udlandet. Konferencerne er primært rettet mod branchefolk, mens 
musikfestivalerne også rammer det internationale publikum. For musikerne 
er der desuden mulighed for at kunne mødes og udveksle erfaringer og 
skabe netværk. 
 
Showcases inden for folkemusikken kan ligeledes både arrangeres i 
Danmark og udlandet. Herhjemme vil arrangementerne primært være for de 
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danske formidlere, men hvis man formår at invitere eller på anden vis 
tiltrække udenlandske formidlere til arrangementerne, vil disse også være en 
vigtig målgruppe. Showcases kan også bringe folkemusikken ud til et 
bredere publikum, ligesom livemusikken har stor betydning for udbredelsen 
af folkemusikken.  
 
Internationale netværk kan bl.a. plejes på musikfestivaler og konferencer, 
men bør også vedligeholdes i det daglige. Her er den personlige kontakt 
afgørende. Det gælder netværk mellem danske musikere og udenlandske 
formidlere, men måske i endnu højere grad netværk mellem danske 
formidlere og udenlandske formidlere. 
 
Der er generelt en høj standard inden for dansk folkemusik og det 
organisatoriske arbejde i forbindelse hermed. Det er imidlertid afgørende 
med en bedre markedsføring, da det på nuværende tidspunkt kun er 
synligt internt i branchen. Der bør derfor gøres mere for at synliggøre det 
høje niveau – både over for de udenlandske formidlere, men også over for 
det internationale publikum. Dette kan bl.a. foregå gennem medierne, så 
som i tv, radio og magasiner. En forudsætning for en bedre profilering af 
dansk folkemusik er imidlertid, at den danske folkemusik i højere grad får en 
klar profil, som adskiller sig fra andre landes særegenhed.  
 
Inden for folkemusikken er det oplagt at samarbejde med lande eller 
regioner, der har en lignende lyd eller fælles historie med Danmark. I 
disse lande eller regioner vil der være en naturlig interesse for dansk 
folkemusik. Det er oplagt at samarbejde tættere med de andre 
skandinaviske lande. Desuden er det relevant at knytte tættere bånd til 
regioner i Skotland og Irland, da den danske folkemusik har visse fællestræk 
med disse landes lyd.  
 

4.4.4 Rock/pop 
I forhold til de andre genrer er det karakteristisk, at rock og pop typisk er 
rettet mod det enkelte hit. Såvel musikeren som nationalitet er i første 
omgang i baggrunden og bliver først relevant, når musikken er slået 
igennem som et hit. Genren har et stort fokus på kommerciel succes, hvilket 
betyder, at mange af formidlerne i Danmark og udlandet også har et 
økonomisk fokus. Følgende metoder og principper vurderes af de 
udenlandske formidlere til at være de væsentligste, når danske musikere 
skal sættes i kontakt med internationale formidlere: 
 
• Professionelle managere og agenter 
• Gode showcases i Danmark og udlandet 
• Mod til at opbygge nye markeder 
• Hits og sangskrivning. 

 
Musikalsk set udgør Danmark et lille marked. Markedet rummer derfor plads 
til relativt få professionelle managere og agenter med management- og 
agentvirksomhed som deres eneste indtægtskilde. Den nye udannelse i 
Music Management (MUMA) på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus er et 
vigtigt led i en nødvendig professionalisering af danske managere og 
agenter.  
 
Inden for rock og pop er gode showcases i Danmark og udlandet 
centrale. MXD satser med SPOT i Århus og en række promoveringsevents i 
udlandet på at lave showcases, hvor danske bands får mulighed for at spille 
for et publikum og en række internationale formidlere. Udenlandske 
nøglepersoner inviteres til at deltage med mulighed for at kontakte de 
musikere, som de ønsker. Generelt er det en god metode, og SPOT i Århus 
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har været rammen om afgørende møder for en del danske bands. Også 
showcases uden for landet, hvor de, der kender markedet, har udpeget en 
lille håndfuld danske bands til at spille, fungerer som en god ramme. Både i 
Danmark og i udlandet gælder det, at showcases kun fungerer, hvis der er 
en god promovering over for de rigtige udenlandske formidlere. Gennem 
vores studier i udlandet har vi erfaret at, ROSA og MXD med fordel kunne 
være mere aggressive i deres markedsføring af disse events. 
 
I forbindelse med en langsigtet strategi må institutioner og personer inden 
for rock- og popverdenen have mod til opbygge nye markeder. For de 
udenlandske formidlere, der skal tage danske musikere til sig, er det 
naturligvis vigtigt, at der er en god personlig kontakt. Derudover lægger de 
udenlandske formildere vægt på, at de danske kunstnere brænder for at 
komme til udlandet. De danske kunstnere skal være klar til at bevise deres 
kvaliteter over for et nyt publikum. 
 
Fordi genren er rettet meget mod enkelte hits og placering på hitlisterne, er 
det vigtigt at sætte musikerne i kontakt med de rigtige sangskrivere. Når 
Sverige historisk har haft en stærkere profil på rock og pop end Danmark, 
skyldes det ikke kun det musiske talent og promoveringen heraf, men også 
en sangskrivningstradition. Sangskriverne er derfor også en vigtig 
målgruppe blandt aktørerne inden for rock og pop.  
 

4.4.5 På tværs af genrerne 
På tværs af genrerne er der en række aktører, der fungerer som formidlere 
af dansk musik. De primære aktører i den forbindelse er Kultur- og 
Udenrigsministeriets internationale styregruppe og ambassaderne.  
 
Kultur- og Udenrigsministeriets internationale styregruppe, der 
varetager den internationale præsentation af Danmark som kulturnation, har 
det overordnede ansvar for koordinationen af det internationale 
kulturarbejde. Måden, dette har været gjort på tidligere, har været større 
nationale fremstød, hvor dansk kultur i sin helhed er blevet præsenteret. 
Problemet med denne måde at bringe den danske kultur til udlandet på, har 
været, at musikken ikke er kommet med på musikkens præmisser. 
Udgangspunktet har været en forestilling om et publikum for en samlet 
præsentation af dansk kultur. Derfor har fokus ikke været rettet mod de 
musikinteresserede og genredefinerede modtagere. Det er såvel inden for 
den internationale styregruppe som Kunstrådets Musikudvalg udbredt 
enighed om, at denne fremgangsmåde bør erstattes til fordel for en mere 
netværksbaseret tilgang. Sigtet med netværkstilgangen er at skabe 
længerevarende relationer end ved de såkaldte fremstød. Rambøll 
Management er enige i denne disponering.  
 
Case: Copenhagen Music Week Af en pressemeddelelse fremgår det, at: 
”Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at give 1,5 mio. kr. til Copenhagen Music 
Week, der skal afholdes i forbindelse med MTV Europe Music Awards i København. 
Copenhagen Music Week er en musikuge, der skal sætte en kraftfuld streg under det 
internationale udsyn på den danske musikscene. Den skal profilere hjemlige talenter 
og give et løft til den danske oplevelsesøkonomi.”  
 
Rambøll Management mener, at dette initiativ kan være til stor gavn for profileringen 
af dansk musik i en international sammenhæng, da MTV Europe Music Awards 
orienterer sig mod betydelige private aktører i musikbranchen. Derfor er det glædeligt, 
at Kulturministeriet vælger at støtte et sådant initiativ. For at arrangementet bliver en 
succes, er det imidlertid vigtigt, at fokus holdes på musikken og de private formidlere 
frem for en bred profilering af dansk kultur og Danmark. 
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Ambassaderne har i mange tilfælde en rolle som formidlere af dansk musik 
i udlandet. Ofte har ambassaderne bidraget til at løfte nogle praktiske 
opgaver, der kræver et lokalt samarbejde. Ambassadernes arbejde betragtes 
i nogle sammenhænge som en ressource og i andre som et forstyrrende 
element. Ambassadernes force er, at de har gode officielle kontakter. Til 
gengæld har ambassaderne ikke den musikfaglige ekspertise og de 
genrespecifikke kontakter.  
 

4.4.6 Anbefaling 
På baggrund af den foregående diskussion omkring musikkens aktører og de 
interviews vi har foretaget i udlandet, anbefaler Rambøll Management, at 
Kunstrådets Musikudvalg i deres prioriteringer lægger op til en mere 
målrettet indsats mod alle led i aktørkæden.  
 
Det er desuden vigtigt at have de genrespecifikke aktørkæder for øje i 
forbindelse med formuleringen af en strategi for udførelsen af det 
internatonale arbejde på musikområdet. Det bør – eventuelt i samråd med 
genreorganisationerne og MXD – diskuteres, hvor i aktørkæden, der er 
særlige behov for en indsats. 
 
Endelig er det centralt, at Kunstrådets Musikudvalg fremover sikrer, at der 
inden for de øvrige organisationer på musikområdet arbejdes mere 
netværksorienteret.  
 
 

4.5 Udgangspunkt: Afsender eller modtagerfokus 
I forlængelse af ovenstående aktørkæde er det for Kunstrådets Musikudvalg 
væsentligt at overveje, i hvor høj grad der ønskes et fokus på henholdsvis 
afsenderen eller modtageren af dansk musik. 
 
Med et afsenderfokus bevæger man sig gennem et initiativ fra dansk side 
mod udlandet: 
 
• Musikeksporten tager udgangspunkt i, hvilken musik man ønsker, at 

Danmarks skal sende ud, og hvilke markeder artisterne eller de danske 
institutioner vil ind på.  

 
• Musikinformationen tager udgangspunkt i den viden, man ønsker at få ud 

til modtageren. Kræfterne rettes mod at lave god, bred og fyldestgørende 
information, der er en let indgang til dansk musik generelt. 

 
• Kulturudvekslingen tager afsæt i, hvor artisterne selv mener, at de vil 

have gavn af at komme hen, og hvor de mener, at afsenderen vil kunne 
gøre brug af mødet med danske musikere. 

 
Fordelen ved et afsenderfokus er, at Kunstrådets Musikudvalg i stor 
udstrækning kan bevare kontrollen over, hvilken dansk musik der kommer til 
udlandet, og hvordan musikken præsenteres. Ulempen er, at der ikke er 
fokus på, hvad udlandet ønsker og efterspørger.  
 
Med et modtagerfokus er Kunstrådets Musikudvalgs støttetildeling 
orienteret mod den efterspørgsel, der er på dansk musik i udlandet. Dette 
kan gøres ved i højere grad at lytte til initiativer fra udlandet, men også ved 
aktivt at undersøge, hvilke behov de enkelte lande har for at samarbejde 
med Danmark:  
 
• Musikeksporten tager højde for, at et differentieret publikum i udlandet 

ønsker forskellige former for dansk musik. Man ønsker at komme 
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modtagerens smag i møde og retter i høj grad tildelingen af støtte 
herefter. 

 
• Musikinformationen tager udgangspunkt i den forskellighed, der er af 

modtagere. Der laves information for forskellige målgrupper, og man 
reagerer på de ønsker, udlandet har for mere information. 

 
• Kulturudvekslingen baseres på, at andre ytrer ønske om, at den danske 

musik vil være interessant for dem.  
 
Fordelen ved modtagerperspektivet er, at Kunstrådets Musikudvalg med 
deres principper for støttetildeling vil være sikker på, at der rent faktisk er 
en modtager til den musik, man har præsenteret. Ulempen bliver i yderste 
konsekvens, at Kunstrådets Musikudvalg i mindre udstrækning selv opsætter 
kriterier for, hvilken dansk musik og kvalitet der præsenteres i udlandet.  
 

4.5.1 Anbefaling 
Det vil altid være et spørgsmål om at finde den rette balance mellem et 
afsender- og modtagerfokus. Både inden for musikinformation, musikeksport 
og kulturudveksling anbefaler Rambøll Management, at Kunstrådets 
Musikudvalg i højere grad end i dag anlægger et modtagerfokus.  
 
Musikudvalget bør opstille retningslinjer, der sikrer, at de forskellige 
organisationer og aktører arbejder mere målrettet mod bestemte modtagere 
og give dem den information, den musikoplevelse og den kulturudveksling, 
som de efterspørger. I den forbindelse er det desuden vigtigt, at:  
 
• Musikeksporten differentieres, således at man eksporterer forskellige dele 

af dansk musik dertil, hvor interessen er størst. Det er derfor centralt, at 
de pågældende organisationer og aktører har tæt kontakt til de 
formidlere i udlandet, der har kendskab til markedet, og som kan pege 
på, hvilken musik der passer til deres marked. 

 
• Musikinformationen kan reagere hurtigt og smidigt på henvendelser fra 

udlandet. Derudover er det vigtigt, at de organisationer, der arbejder 
med musikinformation, selv er opsøgende i forhold til de behov, som 
udlandet har. Dette kan sikres ved i højere grad at være i løbende 
kontakt med udenlandske formidlere. 

 
• Kulturudveksling foregår til de lande, der efterspørger samarbejde med 

danske kunstnere, så kulturudvekslingen bliver mere gensidig.  
 
De udenlandske aktører, som Rambøll Management har talt med, peger på 
et musikmarked der hele tiden er i forandring.  Her er det vigtigt at rette en 
indsats mod bestemte målgrupper og blive ved med at målrette indsatsen 
mod dem over længere tid. De udenlandske formidlere, der arbejder med 
salg af musik i deres hjemland, mener, at for mange lande laver en for 
international satsning. 
 
Derfor anbefaler Rambøll Management, at Kunstrådets Musikudvalg inden for 
de tre områder arbejder ud fra en ”targeted consumer strategy”. Det 
betyder, at modtageren ikke tænkes som en idealiseret person, der enten vil 
købe dansk musik, vide noget om dansk musik eller indgå i et kulturmøde 
med dansk musik i sin helhed. I dette strategiarbejde bør udlandet i stedet 
tænkes som orienteringer og enkeltpersoner, der har interesse for bestemte 
dele af dansk musik. Det er disse interesser, som eksport-, informations- og 
kulturudvekslingsarbejdet i højere grad bør tilpasses. I relation hertil bør 
Kunstrådets Musikudvalg være opmærksom på, at de konkrete personer i 
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udlandet, som de enkelte udførende organisationer ønsker at henvende sig 
til, er et ”moving target”. De bliver i forvejen bombarderet med tilbud. 
Derfor bør Musikudvalget være opmærksom på, at der hele tiden søges nye 
og alternative måder at nå formidlerne på.  
 
 

4.6 Geografi: Valg af markeder 
I det internationale musikarbejde bør Kunstrådets Musikudvalg også afgøre, 
hvilke markeder, de finder det hensigtsmæssigt at satse på. Det gælder 
naturligvis om at kunne finde et marked for dansk musik både ved at skabe 
interesse for dansk musik og ved at undersøge, hvor der allerede er 
opmærksomhed omkring danske musikere. 
 
Hvilke markeder, der er særlig interessante, er ikke nogen statisk størrelse. 
Derfor vil vi opridse et billede af, hvordan det eksportstrategiske landskab 
ser ud lige nu, og hvilken konsekvens dette bør få for den danske satsning. I 
den forbindelse diskuteres tre modeller: 
 
• Satsningsområde 
• Trin-for-trin 
• Placeringsstrategi. 
 
Kunstrådets Musikudvalg kan overveje at udnævne visse markeder som 
satsningsområder for hele det danske musikmiljø og give mulighed for, at 
alle musikgenrer orienterer sig mod disse markeder. Satsningsområderne vil 
typisk skifte efter en periode, og Musikudvalget kan efterfølgende vurdere, 
hvilken effekt satsningen har haft. Fordelen ved denne model er, at en del af 
de praktiske aktiviteter kan samles og koordineres. Ulempen er, at denne 
model ikke har øje for, at markedet er differentieret i forskellige 
musikgenrer, og at al musik ikke passer på det samme marked. 
 
Trin-for-trin er en strategi, der lægger op til, at de enkelte artister starter 
med at vokse på det hjemlige marked og derfra breder sig videre til det 
europæiske marked for endelig, hvis dette lykkedes, prøver at nå ud til 
resten af verden. Trin-for-trin dækker altså over en satsning, hvor ”ringene i 
vandet” langsom bredes ud, idet man opfordrer til, at den enkelte artist 
anvender en opnået succes på et marked til at nå bredere ud. Fordelen 
herved er, at modellen bygger oven på succeser. Ulempen er til gengæld, at 
musik, der er mindre populært herhjemme, men til gengæld har et publikum 
i udlandet, får sværere arbejdsbetingelser.  
 
Placeringsstrategi er en model, hvor Musikudvalget skaber rum for, at 
genreorganisationerne og øvrige formidlere kan placere enkelte danske 
musikere på bestemte markeder. Denne model har øje for, at der er forskel 
på den danske musik, og at det inden for spektret af dansk musik er 
forskelligt, hvad de enkelte markeder efterspørger. Ulempen er imidlertid, at 
indsatsen bliver særdeles orienteret mod enkelte artister, hvorved det 
langsigtede perspektiv og muligheden for at præsentere flere artister på 
samme marked vanskeliggøres.  
 
Case: SPOT i Århus arbejder allerede i dag med en international satsning, der 
forsøger at finde det rigtige marked til det enkelte band. Ved SPOT-festivalen er 
udenlandske nøglepersoner med til at vælge, hvilke danske bands der skal have 
chancen på en række udenlandske markeder. Dette sikrer, at man inddrager 
udenlandske formidlere med forstand på den efterspørgsel. der er i deres hjemland, 
og derved finder ud af, hvor man skal satse fra dansk side.  
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Rambøll Management internationale erfaringsopsamling peger på, at 
følgende lande generelt er toneangivende og derfor væsentlige i en 
dansk musiksatsning internationalt: 
 
• England 
• Tyskland 
• Frankrig 
• USA/Canada 
• Japan. 
 
At de tre europæiske lande, England, Tyskland og Frankrig, er nævnt først, 
skyldes både den kulturelle nærhed og den praktiske foranstaltning, at det 
her er mindre omkostningskrævende og dermed lettere at komme til at 
spille.  
 
Inden for visse genrer England som det vigtigste marked, fordi en succes her 
lettere vil kunne føre til en bredere international succes. England er dermed 
at betegne som en form for ”gatekeeper-marked”. England opfattes generelt 
som et forholdsvist åbent marked, om end det kan være svært at opnå 
succes i landet i kraft af den hårde konkurrence. Derfor er det også særdeles 
relevant at satse på det tyske marked, da Tyskland betegnes som mere 
imødekommende over for udenlandsk musik end England. Derimod betegnes 
Frankrig som et forholdsvist lukket land.  
 
USA/Canada og Japan er også centrale markeder, men mindre væsentlige i 
en dansk kontekst, da det er forholdsvis besværligt, dyrt og tidskrævende at 
komme ind på disse to markeder. USA/Canada og Japan er dermed relativt 
lukkede markeder.  
 
I musikbranchen hersker der dog ikke fuldstændig enighed om, hvilke 
markeder der er åbne, og hvilke der er lukkede. Hvorvidt en aktør eller 
organisation opfatter et marked som åbent eller lukket afhænger af, hvor 
denne er placeret i forhold til de internationale kontakter. Med de rigtige 
kontakter og den rigtige indsats er der ikke nogen lande, der er så lukkede, 
at dansk musik ikke kan slå igennem.  
 
I den internationale satsning bør Kunstrådets Musikudvalg være opmærksom 
på, at markederne fungerer forskelligt. Der er ikke én metode, der er 
optimal på tværs af nationer og kulturer. Derfor kan man ikke uden videre 
kopiere en succes ét sted til en succes et andet sted, da man må kende 
forudsætningerne for at kunne påvirke de lokale nøglepersoner. Endvidere 
anbefaler Rambøll Management, på baggrund af de danske og udenlandske 
ekspertinterview, at strategien bør tilrettelægges således, at der gives 
mulighed for, at musikere og formidlere gentagne gange opsøger det samme 
marked og følger op på hidtidige initiativer.  
 
Foruden de generelle markeder er der en række genrespecifikke 
markeder. Disse er oplistet nedenfor:  
 
• Klassisk og nyere kompositionsmusik er noget speciel i denne 

sammenhæng, idet genren er meget international orienteret. Derfor 
anbefales det, at det klassiske marked betragtes som et 
”verdensmarked”. 

 
• Jazz har store markeder i Japan og USA, men disse kræver, som nævnt, 

en langt større økonomisk indsats end på det europæiske marked. Vores 
anbefaling er derfor, at man koncentrerer den internationale satsning 
omkring Europa. 
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• For folkemusikken er de skandinaviske lande og øvrige lande med en lyd 

og historie, der minder om den danske, særlig interessante. Desuden er 
Canada, i kraft af de mange festivaler, et væsentligt marked.  

 
• Indsatsen for pop/rock bør i første omgang orienteres mod de tre store 

europæiske markeder. Her er Tyskland særlig interessant i kraft af 
markedets åbenhed, ligesom England er afgørende grundet dets funktion 
som "gatekeeper-marked".  

 
4.6.1 Anbefaling 

I forlængelse af argumenterne i aktørkæden og i forhold til afsender/ 
modtager-problematikken, anbefaler Rambøll Management, at Kunstrådets 
Musikudvalg i højere grad prioriterer en række markeder. Valget af disse bør 
ske på baggrund af anbefalinger og input fra udenlandske formidlere af 
dansk musik, da disse har en unik viden om, hvad deres marked 
efterspørger.  
 
Af succes følger muligheden for mere succes. Derfor anbefaler vi, at 
Musikudvalget kombinerer en placeringsstrategi med en trin-for-trin-
strategi. Over en periode turnerer og spiller udvalgte artister på et eller flere 
givne markeder, og hvis de får succes her (enten ved at tiltrække sig stor 
opmærksomhed eller få kommerciel succes), gives de mulighed for at følge 
deres succes videre ud i verden. Dermed kan succeser føre til, at en nation 
eller en region bliver et satsningsområde for en eller flere musikgenrer; ikke 
som en national strategi, men som en naturlig opfølgning på, at et marked i 
stigende grad er begyndt at efterspørge dansk musik. 
 
 

4.7 Forretning: Grad og type af lønsomhed 
Kunstrådets Musikudvalg bør – som det sidste parameter – forholde sig til 
graden og typen af lønsomhed (genvinding). Kunstrådets Musikudvalgs 
ønske er, overordnet set, at opnå en udvikling af dansk musik på baggrund 
af støttekronerne. Der er imidlertid også andre typer af lønsomhed, der bør 
tages i betragtning. I det følgende beskrives tre typer:  
 
• Kunstnerisk genvinding 
• Økonomisk tilbagebetaling 
• Andre tilbagebetalingsformer. 
 
Kunstnerisk genvinding er en strategi, der betoner, at det vigtigste 
resultat af støtten er artistens eget udbytte. At kunsten udvikles for den 
enkelte musiker er altså fokus. Styrken herved er, at Kunstrådets formål 
omkring kunstnerisk kvalitet ubetinget sættes i centrum. Ulempen ved at 
anlægge dette fokus alene er, at Musikudvalget ikke målrettet bidrager til at 
hjælpe musikbranchen som helhed. 
 
Økonomisk tilbagebetaling er en anden mulig strategi. I forbindelse med 
eksempelvis filmstøtte gives støtten på betingelse af, at enten hele støtten 
eller dele heraf betales tilbage ved et eventuelt økonomisk overskud. 
Fordelen med modellen er, at Kunstrådets Musikudvalg, via 
tilbagebetalingen, får flere midler, som de kan bruge til at støtte nye 
talenter. Ulempen er, at modellen kan blive bureaukratisk og dyr i forhold til 
tilskuddenes størrelse. 
 
Andre tilbagebetalingsformer er en strategi, der vedrører ikke-økonomisk 
genvinding. Fordelen herved er, at Kunstrådets Musikudvalg kan sikre, at 
institutionerne under Kulturministeriet samt genreorganisationerne opbygger 
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et fælles netværk i udlandet gennem vidensdeling. Musikudvalget kunne 
eksempelvis gøre dokumentation og videregivelse af musikernes netværk til 
en betingelse for støtten. En svaghed i den forbindelse er, at artisterne kan 
modsætte sig at ”dele” deres kontakter til gavn for genren og det danske 
musikmiljø i sin helhed. 
 

4.7.1 Anbefaling 
Rambøll Management vurderer, at Kunstrådets Musikudvalg bør opstille en 
række krav til de artister, der skal modtage støtte. Lønsomheden herved vil i 
høj grad ligge ude i musikmiljøerne. Tilbagebetalingen bør dermed ikke ske i 
form af penge, men derimod i en opdatering og udbygning af det 
kunstneriske netværk. Afkastet i form af flere internationale kontakter bør 
komme genreorganisationerne og øvrige musikere til gode. 
 
I øvrigt anbefaler Rambøll Management, at man bevarer, og i visse tilfælde 
udvider, det nuværende princip omkring medfinansiering i forbindelse med 
tildeling af støtte (dog med forskellige forhold inden for forskellige genrer). 
Dette skyldes, at medfinansiering efter Rambøll Managements vurdering 
borger for seriøsitet og dermed også kvalitet i projektet. 
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5. Strategiske anbefalinger 

I det følgende reflekteres over mulige strategier for Kunstrådets 
Musikudvalgs internatonale arbejde. Strategierne beskrives i deres 
idealtypiske (rene) form for at fremhæve forskellene. Herefter vurderes det, 
hvilke elementer der bør tages udgangspunkt i fra de forskellige strategier i 
forhold til Kunstrådets Musikudvalg strategiarbejde.  
 
 

5.1 Mulige idealtypiske strategier 
De mest oplagte strategier for Kunstrådets Musikudvalg er efter Rambøll 
Managements vurdering: 
 
• Genrestrategien 
• Netværksstrategien 
• Fyrtårnsstrategien 
• Græsrodsstrategien 
• Professionaliseringsstrategien 
• Eksportstrategien. 
 
Nedenfor beskrives de enkelte strategier. 
 
Genrestrategien behandler i sin rene form musikken som flere forskellige 
kunstformer. Kunstrådets Musikudvalg giver genreorganisationerne en 
central placering med flere arbejdsopgaver og ressourcer under friere 
rammer, end de har i dag. Eksempelvis bliver genreorganisationerne og MXD 
ansvarlige for al informationsarbejdet og designet af de produkter, der skal 
promovere musikerne i forhold til eksport. Kunstrådets Musikudvalg, 
Musikcentret og øvrige offentlige institutioners rolle trækkes mere i 
baggrunden, om end Musikudvalget stadig formulerer de overordnede 
retningslinjer, som loven på området foreskriver.  
 
Netværksstrategien fokuserer på at etablere professionelle og personlige 
netværk mellem danske og udenlandske personer og institutioner samt 
mellem danske og udenlandske musikere. Strategien etablerer Danmark i en 
række internationale netværk (både formelle og uformelle). Kunstrådets 
Musikudvalg uddeler i højere grad midler til at skabe, udvide og vedligeholde 
internationale forbund og relationer. Informationsarbejdet er præget af at 
skulle facilitere organisationer, der arbejder sammen om fælles projekter. 
Kulturudveksling er ligeledes et led i en satsning for at skabe kunstneriske 
netværk. 
 
Fyrtårnsstrategien er en strategisk satsning på de store fyrtårne inden for 
dansk musik. Kunstrådets Musikudvalg formulerer i endnu højere grad en 
politik om at udvælge enkelte musikere eller artister, som gives stor støtte 
til deres internationale arbejde. Musikinformation og promoveringsstrategi 
tilpasses netop disse artister. Kulturudveksling sker ved, at fyrtårnene rejser 
til udlandet og tager andre med. Fyrtårnenes kvalitet og succes vil smitte af 
på det øvrige danske musikliv. 
 
Græsrodsstrategien går modsat fyrtårnsstrategien ud på at foretage en 
bred og tidlig satsning. Kunstrådets Musikudvalg giver i højere grad støtte til 
musikskoler og andre organisationer, der giver musikken herhjemme et 
vækstlag. Informationsarbejdet rettes mod mange brugere og modtagere, 
mens kulturudveksling orienteres mod græsrodsarbejde sammen med 
græsrodsorganisationer i andre lande. 
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Professionaliseringsstrategien satser på at skabe professionelle forhold 
inden for alle musikkens institutioner og alle led i aktørkæden - lige fra 
musikerne til modtageren i udlandet. Kunstrådets Musikudvalg beslutter, at 
der skal ansættes personer med professionel kompetence inden for 
information og kommunikation til at stå for musikinformationen. På samme 
måde skal eksportekspertise udefra hjælpe til at professionalisere 
musikeksporten. Genreorganisationerne gives enten en mindre rolle eller 
opkvalificeres til at varetage delopgaver inden for musikeksport, 
musikinformation og kulturudveksling. 
 
Eksportstrategien fokuserer kræfterne på de musikere, der har et 
potentiale for økonomisk succes. Kunstrådets Musikudvalg skeler ikke alene 
til kvaliteten i musikken, men også til, om musikerne har et samlet brand, 
der kan sælges. Musikinformation og kulturudveksling gøres til midler for at 
nå både de danske og kunstnernes egne eksportmål. Kunstrådets 
Musikudvalg satser primært på den kommercielle del af musikken, hvilket 
fortrinsvis vil sige rock og pop, og nedprioriterer andre genrer. 
 
 

5.2 Kunstrådets Musikudvalgs strategi 
I praksis vil der typisk være tale om en kombination af elementer fra flere 
forskellige strategier. Den strategi for Kunstrådets Musikudvalg, som 
Rambøll Management lægger op til, skal dermed ses som et oplæg til, 
hvordan styrkerne fra forskellige strategier bedst kombineres i én samlet 
satsning.  
 
På baggrund af den forudgående analyse og de skitserede strategier 
vurderer Rambøll Management, at en optimering af Kunstrådets 
Musikudvalgs internationale arbejde med musikinformation, musikeksport og 
kulturudveksling bør ske med afsæt i en genrebaseret netværksstrategi 
kombineret med et vist element af fyrtårnsstrategi. 
 
Hermed menes mere præcist, at Kunstrådets Musikudvalgs internationale 
arbejde skal være strategisk:  
 
• Differentieret i forhold til de enkelte genres særlige karakteristika og 

behov. 
 
• Fokuseret på at skabe, udbygge og vedligeholde netværk med danske og 

udenlandske formidlere af dansk musik.  
 
• Orienteret mod eliten og før-eliten inden for dansk musik, der, som et 

”fyrtårn”, hæver sig op over den øvrige musik i kraft af musikkens 
kvalitet og særegenhed.  

 
Den anbefalede strategi adskiller sig dermed ikke væsentligt fra den 
nuværende arbejdsdeling, hvor Kunstrådets Musikudvalgs arbejde er 
organiseret på baggrund af en genreopdeling. 
 
Den strategiske anbefaling skal ses i lyset af, at genrerne er så forskellige, 
som de er. Dermed vurderes det ikke, at en anden primær organisationsform 
end den genrebaserede kan skabe et bedre resultat i forhold til at 
understøtte Kunstrådets Musikudvalgs arbejde med de tre områder.  
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I relation til strategien skal det desuden bemærkes, at den anbefalede 
strategi stemmer fint overens med Musikudvalgets egne formulerede 
grundprincipper i deres handlingsplan4 vedrørende: 
 
• Strukturel støtte til orkestre, ensembler mv.  
• Projektstøtte til enkeltstående initiativer 
• Særordninger til mobilitet og forandring. 
 
Alle tre principper skal have kunstnerisk kvalitet som centralt kriterium. 
 
Rambøll Managements strategiske anbefalinger til Kunstrådets Musikudvalg 
stemmer yderligere fint overens med den formulerede mission og vision for 
Kunstrådets internationale arbejde. Ligeledes er vores strategiske 
anbefalinger, på baggrund af den nationale og internationale 
informationsindsamling, i høj grad i overensstemmelse med de ni principper, 
der er skitseret i Kunstrådets handlingsplan for internationale opgaver. (For 
de, der ikke er bekendt hermed, kan det nævnes, at de ni principper er: 
Kvalitet, interesse udefra, fokusering, gensidighed, netværksorientering, 
fleksibilitet, enkelhed, markedsføring og opfølgning) 5. Hvordan strategien 
mere præcist skal omsættes i praksis vil fremgå af de to følgende afsnit: 
 
• Dels giver Rambøll Management anbefalinger til en fremtidig organisering 

og finansiering.  
 
• Dels vurderer Rambøll Management, hvilke eksisterende og nye projekter 

som Kunstrådets Musikudvalg bør søge at støtte og fremme gennem 
deres strategi for uddeling af midler.   

 
 

5.3 Fremtidig organisering og finansiering 
Som nævnt tidligere har den nye tostrengede struktur for den danske 
kunststøtte eksisteret siden medio 2003. Der er stadig behov for at afklare 
arbejdsfordelingen og beslutningskompetencen mellem Kunstrådets 
Musikudvalg og Kunststyrelsen. I denne afklaring er det vigtigt også at 
inddrage genreorganisationerne, da disse allerede i dag er involveret i en 
række opgaver i forbindelse med der internationale musikarbejde.  
 
Hensigten med Rambøll Managements oplæg til en fremtidig organisering og 
arbejdsdeling er ikke endnu en stor omvæltning for det danske musikliv. 
Derimod er det målet at skabe klarhed over, hvem der har hvilken 
beslutningskompetence. Det gælder specielt omkring forholdet mellem 
Kunstrådets Musikudvalg og Musikcentret under Kunststyrelsen. Desuden er 
det i denne sammenhæng nødvendigt at se på genreorganisationernes 
fremtidige rolle.  
 
En klarhed over ansvarsområder og beslutningskompetencer opnås ved at 
afgrænse, i hvilke tilfælde en eller flere organisationer har rolle som 
henholdsvis:  
 
• Initiativtager 
• Beslutningstager 
• Finansierer 
• Udfører  
• Evaluator 

                                                
4 Kilde: Handlingsplan for kunstrådet 2003-2006 (2003).  
5 Kilde: Handlingsplan for Kunstrådets internationale opgaver (2004)).  
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Figur 5.1 Relationer mellem organisationerne 

Kunstrådets Musikudvalg Musikcentret

Genreorganisationerne

Kunstrådets MusikudvalgKunstrådets Musikudvalg Musikcentret

Genreorganisationerne
 

 
 

Nedenfor præciseres de væsentligste internationale aktiviteter og den 
tilhørende arbejdsdeling mellem organisationerne. Det drejer sig om:  
 
• Det internationale arbejde i genreorganisationerne  
• De internationale projekter i Musikcentret  
• Portalarbejdet 
• Det internationale arbejde i NORDMIC og IAMIC. 
 
Skemaet nedenfor viser en oversigt over Rambøll Managements anbefalinger 
til hvilke organisationer, der i fremtiden bør varetage hvilke internationale 
opgaver og projekter. Oversigten vil for en del af projekterne være en 
konkretisering af den måde, som det internationale arbejde foregår på i dag, 
mens andre dele vil kræve nye initiativer. Skemaet skal læses oppefra og 
ned og uddybes efterfølgende. De to første aktiviteter vedrører generelle 
betragtninger, mens de to sidstnævnte er konkrete projekter, hvor rollen 
mellem Kunstrådets Musikudvalg, Musikcentret og genreorganisationerne 
skal præciseres. 
 

Tabel 5.1 Anbefalet arbejdsdeling mellem organisationerne  

Beslutningstager

Rolle

Aktivitet

Finansierer

Udfører

Evaluator

Initiativtager

Internationalt 
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genreorg. 

Udvikling og drift 
af netportal

Internationale 
projekter i 

Musikcentret

Deltagelse i 
NORDMIC og 

IAMIC

Musikcentret     (og 
genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret

Kunstrådets
Musikudvalg

Musikcentret

Musikcentret (og 
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Genreorg. 

Genreorg.
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Kunstrådets 
Musikudvalg
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Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg
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Musikudvalg

Musikcentret      
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Musikcentret      
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Musikcentret      
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Musikcentret      
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Genreorg.
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Initiativtager

Internationalt 
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Udvikling og drift 
af netportal

Internationale 
projekter i 

Musikcentret

Deltagelse i 
NORDMIC og 

IAMIC

Musikcentret     (og 
genreorg.)

Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret

Kunstrådets
Musikudvalg

Musikcentret

Musikcentret (og 
genreorg.)

Genreorg. 

Genreorg.
Kunstrådets 

Musikudvalg og 
genreorg.

Musikcentret

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
Musikudvalg

Kunstrådets 
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Musikcentret      
(og genreorg.)

Musikcentret      
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Musikcentret      
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Musikcentret      
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Det internationale arbejde i genreorganisationerne fremover 
Genreorganisationernes arbejdsbetingelser bliver reguleret gennem 
Kunstrådets Musikudvalgs årlige uddeling af midler. Hver enkelt genre 
tildeles midler til drift og specifikke arrangementer. Tildelingen sker på 
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baggrund af de initiativer og ansøgninger, der kommer fra 
genreorganisationerne. Da finansieringen kommer fra Kunstrådets 
Musikudvalg, er det også Kunstrådets Musikudvalg, der bør evaluere, om 
genreorganisationernes arbejde passer ind i forhold til de strategiske 
målsætninger for det internationale musikarbejde. Denne evaluering kan ske 
på baggrund af bevillingsbrevet der, ud over fastsættelsen af uddelings 
størrelse, er Kunstrådets Musikudvalgs styringsredskab over for 
genreorganisationerne.  
 
Der skal dog stadig være plads til initiativer fra genreorganisationernes side 
og en vis grad af handlingsfrihed. Men overordnet set anbefaler Rambøll 
Management, at Kunstrådets Musikudvalg i højere grad end i dag anvender 
bevillingsbrevet som et styringsredskab. I bevillingsbrevet skal udstikkes de 
overordnede retningslinier for, i hvilken retning de pågældende 
genreorganisationer skal arbejde.    
 
I tilknytningen til diskussionen omkring genreorganisationernes fremtid er 
det Rambøll Managements vurdering, at Kunstrådets Musikudvalg bør 
fastholde planen om, at transportstøtten til den klassiske og nyere 
kompositionsmusik placeres i genreorganisationerne. Dermed kommer SNYK 
i højere grad til at minde om de øvrige genreorganisationer. Dette bør ske 
inden for en kort årrække. I forbindelsen med den fuldstændige 
decentralisering af transportstøtten er det vigtigt at sikre, at der ikke er 
støtteværdige arrangementer, der ikke kan dækkes af den genrebaserede 
støttestruktur. Dette kan sikres ved, at Kunstrådets Musikudvalg i 
bevillingsbrevene forsat præciserer, at genreorganisationerne i fællesskab 
skal organisere opsamlingen af nye strømninger i musikken.  
 
Case: Støtteformer I Export Music Sweden (ExMS) og Music Export Norway (MEN) 
har man, til forskel fra de danske genreorganisationer og Music Export Denmark 
(MXD), ingen ’pengekasser’ selv. Det betyder, at hver gang, der skal igangsættes nye 
projekter, skal der søges støtte til det specifikke formål. Det kan være en langvarig 
proces og kræver mange ressourcer. Derfor fremhæver både ExMS og MEN, at det er 
en styrke for både de danske genreorganisationer og MXD, at de har en fast 
støtteform og selv kan uddele støtte til kunstnerne.   
 
 
De internationale projekter i Musikcentret fremover  
Kunstrådets Musikudvalg uddeler hvert år en pulje til projektstyrede 
internationale opgaver, som Musikcentret er operatør på. 
 
Vores undersøgelse i ind- og udland peger på, at en række musisk faglige 
opgaver vil være bedre placeret i genreorganisationerne, der har tættere 
kontakt til musikmiljøet. Vi anbefaler derfor, at Musikcentret fremover 
fokuserer på den rene sekretariatsopgave for Kunstrådets Musikudvalg og 
Statens Kunstfond, der er en central opgave. Også arbejdet med at invitere 
udenlandske journalister, vurderer vi, bliver varetaget bedre i 
genreorganisationerne. Musikcentret bør dog stadig få ansvar for at være 
koordinator og operatør på enkelte projekter, der løses bedre fra centralt 
hold.  
 
De seneste år har Musikcentret været operatør på MIDEM, Popkomm og 
Musikkens Verdenssymposion. Selvom festivaler som MIDEM og Popkomm 
og andre store projekter spiller en rolle, vurderer Rambøll Management, at 
denne rolle ikke er så vigtig, som hidtil antaget i Danmark. Derfor foreslår vi, 
at Danmark deltager ved sådanne arrangementer, men i en mindre skala. 
Desuden bør det overvejes at placere det praktiske messearbejde i et 
samarbejde mellem genreorganisationerne og MXD. Varetagelsen af disse 
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projekter bør i fremtiden følge arbejdsfordelingen for genreorganisationernes 
øvrige opgaver. Det vil sige, at deltagelsen skal bygge på initiativ fra det 
musiske miljø i genreorganisationerne, beslutningerne om bevilling træffes 
af Kunstrådets Musikudvalg, opgaven udføres af genreorganisationerne og 
evalueres efterfølgende af Musikudvalget.  
 
Såfremt Kunstrådets Musikudvalg vedtager, at Musikcentret i højere grad 
skal koncentrere sig om den egentlige sekretariatsbetjening, bør udskillelsen 
af opgaver ske over en årrække. Indtil dette er sket, bør arbejdsdelingen 
være således, at Kunstrådet beslutter, hvilke projekter Musikcentret skal 
være operatør på. 
 
Fremtidens udvikling og drift af netportal(er) 
Ud over de store linier er der nogle konkrete projekter, hvor Rambøll 
Management anbefaler, at Kunstrådets Musikudvalg tager stilling til en 
klarere rollefordeling, De to konkrete projekter er udviklingen og drift af 
netportal samt deltagelsen i MIC. 
 
Udviklingen og driften af netportal er hidtil primært blevet varetaget 
genremæssigt af de enkelte genreorganisationer. Dog er Musikcentret pt. 
ved at lancere en samlet musikportal rettet mod både Danmark og udlandet.  
 
Samtidig med Musikcentrets portalarbejde, der skal sikre en generel indgang 
til dansk musik, forgår der i genreorganisationerne et arbejde med de 
genrerelaterede hjemmesider. Det vil være optimalt at sammentænke disse 
websites, så de tilsammen udgør en indgang til dansk musik, der både er 
specifik og generel. Rambøll Management anbefaler, at dette arbejde med 
international musikinformation i fremtiden bliver varetaget i et tættere 
samarbejde mellem Musikcentret og genreorganisationerne. I den 
forbindelse er det vigtigt at fortsætte med at kommunikere omkring 
opgavefordelingen vedrørende opdatering og arrangementer. 
 
Den fremtidige finansiering af det internationalt rettede portalarbejde bør 
delvist komme fra de midler, som genreorganisationerne allerede anvender 
på internetbaseret informationsarbejde og delvist fra finansiering fra 
Musikcentret. Det er også Musikcentret og genreorganisationerne, der i 
deres interne kommunikation bør evaluere projektet. Da Musikcentret i dag 
(jf. kapitel 6 Pengestrømsanalyse) har begrænset arbejdskraft og midler, er 
det vigtigt, at den samlede Kunststyrelse ser projektet som en vigtig 
funktion for det danske musikliv og investerer i driften af den kommende 
portal. 
 
Case: Nye måder at arbejde med musikinformation på Det svenske MIC peger 
på det amerikanske musikcenter i forbindelse med nye måder at arbejde med 
musikinformation på. Blandt andet har det amerikanske musikcenter en jukebox for 
musik på Internettet, hvor man kan lytte til ny musik. Andre eksempler på alternative 
og nytænkende musikcentre er MIC i Østrig og Flandern. Her fungerer 
musikinformationscentrene ikke som arkiver og biblioteker. Derimod arbejdes mere 
projektorienteret og med formidling af digital information. Disse to opgaver er blevet 
en vigtig del af musikinformationsarbejdet og er en ny rolle, som en række 
musikinformationscentre indtager. 
 
Deltagelse i IAMIC og NORDMIC fremover 
Deltagelsen i de internationale musikinformationsnetværk IAMIC og 
NORDMIC varetages i dag af Musikcentret. Rambøll Management anbefaler, 
at Musikcentret fortsætter hermed, men at opgaven i fremtiden i højere grad 
sker i samarbejde med genreorganisationerne. Endvidere er det 
hensigtsmæssigt:  
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• At det internationale arbejde varetages af en fast person over en længere 

periode. 
 
• At denne person har stor musikfaglig viden. 
 
• At denne person, inden vigtige internationale møder, indkalder relevante 

genreorganisationer til møde for at høre, hvilke initiativer eller 
tilkendegivelser der skal fremlægges på mødet. 

 
• At der efter møderne rapporteres tilbage til de relevante 

genreorganisationer. 
 
Arbejdsdelingen bør være sådan, at Musikcentret tager initiativ til at 
indkalde til løbende møder efter behov. På disse møder skal Musikcentrets 
repræsentant i samarbejde med genreorganisationerne beslutte, hvad der 
skal bringes videre til NORDMIC og IAMIC. Finansieringen skal, som nu, 
komme fra Musikcentret, men det er muligt, at der vil skulle afsættes ekstra 
midler primært til den forøgede mødeaktivitet, da en forøgelse af aktiviteten 
kan være svær at skabe inden for de nuværende ressourcer i Musikcentret.   
 
Evalueringen skal også foregå på de møder, der her er skitseret, således at 
genreorganisationerne selv er i løbende kontakt med Musikcentrets 
repræsentant både før og efter de internationale møder. 
 
Præciseringen af Musikcentrets arbejdsområder vil betyde, at der opnås en 
klarere arbejdsdeling mellem Kunstrådets Musikudvalg, Musikcentret og 
genreorganisationerne.  
 
I nedenstående skema opridses Kunstrådets Musikudvalgs, Musikcentrets og 
genreorganisationernes primære og sekundære funktioner 
 

Tabel 5.2 Organisationernes funktioner 

ORGANISATION PRIMÆR FUNKTION ØVRIGE FUNKTIONER 
Kunstrådets Musikudvalg  Strategisk Evaluerende 
Musikcentret Sekretariat  IAMIC og NORDMIC 

Portalarbejde 
Genreorganisationerne Praktisk udøvende Netværk til udlandet 

Portalarbejde 
 

5.3.1 Aktiviteter 
For at give yderlige strategisk input til arbejdet med musikeksport, 
musikinformation og kulturudveksling vurderes i det følgende en række 
aktiviteter.  
 
Aktiviteterne beskrives med afsæt i en firefaset handlingsramme, hvilket vil 
sige en vurdering af, hvilke aktiviteter der henholdsvis bør: 
  
• Nedprioriteres 
• Opprioriteres 
• Fjernes 
• Skabes.  
 
Aktiviteterne inden for hver af de fire faser fremgår i oversigtsform af 
nedenstående skema. Herudover vil der være en række aktiviteter, der bør 
bevares på det nuværende niveau. Disse beskrives efterfølgende.  
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Tabel 5.3 Aktiviteter i den firefasede handlingsramme 
 

NEDPRIORITER: OPPRIORITER: 
Generelt:  
• Centralt koordinerede projekter så som større 

fremstød og ambassadeprojekter  
• Afsenderfokuserede projekter, der alene tager 

udgangspunkt i et ønske om at fremvise dansk 
kultur og musik 

Generelt: 
• Målrettede projekter, der tager udgangspunkt i 

ekstern efterspørgsel  
• Modtagerrelaterede projekter der retter sig mod 

en defineret modtager eller genre 
• Vidensdeling på tværs af genreorganisationerne 
• Bindingerne i Musikudvalgets bevillingsbrev til 

genreorganisationerne 
Klassisk og nyere kompositionsmusik: 
• Aktiviteter, der ikke gavner den enkelte musikers 

karriereprofil 
 

Klassisk og nyere kompositionsmusik: 
• Talentkonkurrencer 
• Målrettet udsending af årsprogrammer og 

referencer sammen med cd’er til internationale 
formidlere 

Jazz: 
• At et stort antal musikere får kort tid med 

udenlandske formidlere på danske jazzfestivaler 

Jazz: 
• Målrettet indsats, hvor udvalgte musikere i højere 

grad præsenteres live over for udenlandske 
formidlere 

Folkemusik: 
• Dansk visning af ikke-dansk folkemusik til 

showcases på messer o.l. FFS skal i stedet satse på 
det særligt danske 

Folkemusik: 
• Profilering af den danske og nordisk inspirerede 

folkemusik 
• Profilering i udlandet af Tønder Festival og andre 

folkemusikfestivaler  
Pop/rock: 
• Deltagelse til større messer som MIDEM og 

Popkomm 
 

Pop/rock: 
• Profilering af arrangementer som SPOT i Århus 
• Fokus på, at danske bands spiller for udenlandske 

formidlere og et udenlandsk publikum 
Fjern: Skab:  
Generelt:  
• Støtte til profilering af Danmark og eksportfremstød 
• Kulturudveksling, hvor der ikke er en klart defineret 

modtager af dansk kultur 
 

Generelt:  
• En intern og ekstern kommunikationsstrategi, der 

beskriver ansvarsområder og prioriteringer 
• Stærkere profilering af større danske 

modtagerfokuserede arrangementer i udlandet 
• Brug af sponsorater i forbindelse med turne- og 

koncertstøtte 
• Initiativer rettet mod udvalgte formidlere i 

udlandet  
• Etablering af ekspertpanel med udenlandske 

formidlere 
• Opkvalificering af danske formidlere via kurser og 

netværk 
• Udvikling af ambassadørtankegangen for andre 

danske artister 
• Spil-dansk på udvalgte udenlandske markeder 

 
BEVAR: 
Generelt:  

• Genrebaseret støtte 
• Transportstøtteordninger til live og samspil 

Klassisk: 
• Den fremadrettede plan om at gøre SNYK til en genreorganisation med uddeling af egne midler på linje med 

de øvrige genreorganisationer  
Jazz: 

• Fokus på livemusik i ind- og udland 
• Vinterperioden, som ellers er stille, skal gøres livlig for at gøre de bedste jazzmusikere mere professionelle i 

forhold til udlandet 
Folkemusik: 

• Satsning på eliten 
• Fokus på, at nordisk folkemusik skal blive den næste bølge 

Pop/rock: 
• SPOT i Århus og lignende mindre aktiviteter, der tiltrækker formidlere fra udlandet 
• MXDs eksportarbejde på musikområdet 
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Ovenstående skemaer skal i høj grad opfattes som en opsummering af den 
tidligere diskussion af strategiske parametre og valgkriterier. Det gælder 
både i forhold til de aktiviteter, der anbefales nedprioriteret, opprioriteret og 
fjernet samt de, der bør bibeholdes på deres nuværende niveau.  
 
De aktiviteter, som Rambøll Management anbefaler, der skal skabes, er 
imidlertid endnu ikke beskrevet nærmere. Initiativerne er tænkt som et 
idékatalog, der kan inspirere Kunstrådets Musikudvalg i dets udarbejdelse af 
en strategi for det internationale arbejde med musikområdet. Aktiviteterne 
er udvalgt på baggrund af de behov og ideer, som Rambøll Management har 
indhentet under interview med danske og internationale aktører. De enkelte 
aktiviteter omtales herunder.  
 
Rambøll Management anbefaler for det første, at der udarbejdes en intern 
og ekstern kommunikationsstrategi. I det daglige kan der gå lang tid 
mellem, at Kunstrådets Musikudvalg samles. I denne periode er det 
naturligvis Musikcentret, der skal kunne svare på spørgsmål, henvise til 
relevante personer og organisationer samt holde kontakt til Musikudvalgets 
formand og det øvrige udvalg.  
 
Udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi bør ske i et samarbejde mellem 
formanden for Kunstrådets Musikudvalg, Kunstrådets formand og lederen af 
Musikcentret. Arbejdet bør munde ud i en udførlig beskrivelse af interne 
arbejdsopgaver for de enkelte organisationer. Desuden kan det med fordel 
præciseres, i hvilke tilfælde der skal tages kontakt til andre institutioner. 
Yderligere bør dokumentet præcisere, hvem der har beslutningskompetence 
i de interne beslutninger.  
 
Når der er skabt klarhed over de interne arbejdsopgaver, bør Kunstrådets 
Musikudvalg have ansvar for, at der udarbejdes en ekstern 
kommunikationsstrategi, der beskriver ansvarsområder, prioriteringer samt 
principper for kontakten til øvrige danske og udenlandske aktører.  
 
Case: Kommunikationsstrategi. Det svenske MIC har netop udarbejdet en 
kommunikationsstrategi. Strategien er endnu ikke implementeret, men beskriver, 
hvordan MIC fremover vil arbejde. I stedet for store fremstød og showcases vil MIC 
fremover arbejde med: 
 
• Flere personlige kontakter – da det internationale musikarbejde er baseret på tillid 
• Tættere kontakt til distributørerne – da MIC ønsker at fungere som ”udgiver af 

musik, der endnu ikke er udgivet”  
• Mere digital information – så brugerne selv kan finde den ønske information, og 

man dermed skal behandle færre henvendelser 
 

Foruden disse tre prioriteringer arbejder det svenske MIC med få, højt prioriterede 
målgrupper i forbindelse med markedsføringen.  

 
 
En stærkere markedsføring og profilering af større danske 
modtagerfokuserede arrangementer i udlandet er nødvendig for at 
tiltrække et udenlandsk publikum samt skabe interesse blandt udenlandske 
formidlere. De udenlandske formidlere, der er i kontakt med dansk musikliv, 
mener generelt, at der er initiativer i Danmark, som er undereksponerede i 
forhold til deres kvalitet og værdi. Derfor er det muligt at opnå en relativt 
større udenlandsk effekt af de nationale arrangementer, hvis arrangørerne 
var mere aggressive i deres markedsføring. Det gælder på tværs af genrerne 
i forhold til arrangementer som Copenhagen Jazz Festival, Tønder Festival og 
SPOT.  
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Kunstrådets Musikudvalg kunne i den forbindelse overveje at yde en særlig 
støtte til markedsføringsarbejdet over for de internationale formidlere. Selve 
promoveringen bør varetages af de personer, der er tæt på projekterne i 
samarbejde med formidlere i de lande, man ønsker at nå samt professionelle 
markedsføringsfolk.  
 
Brug af sponsorater i forbindelse med turne- og koncertstøtte er i 
dansk sammenhæng en forholdsvis utraditionel mulighed. Ifølge 
genreorganisationerne og MXD er den ressource, der savnes mest, hverken 
initiativ eller viden, men derimod penge. I den forbindelse kan det i særlige 
tilfælde være en mulighed at indgå i et tættere samarbejde med 
erhvervslivet. Denne idé er også blevet forelagt blandt udenlandske 
formidlere i forbindelse med vores interview. Herfra lyder vurderingen, at en 
række større danske virksomheder kunne tænkes at ville indgå i en tættere 
relation til det danske musikliv. Sponsoraftaler omkring turne- eller 
koncertstøtte kan dermed være med til at skabe større synlighed for både 
musikken og erhvervslivet.  
 
Initiativer rettet mod udvalgte formidlere i udlandet er centrale, da de 
udenlandske formidlere i høj grad er en forudsætning for, at danske 
musikere og artister kan nå et udenlandsk publikum. Forcen ved, at danske 
organisationer og formidlere arbejder tættere sammen med formidlere i 
udlandet, er, at disse bedst kan vurdere behov og tendenser på deres eget 
marked. Initiativer rettet mod de udenlandske formidlere bør være 
målrettede og dermed også genrespecifikke. En konkret mulighed i den 
forbindelse er, som det allerede sker visse steder, at genreorganisationerne i 
højere grad indgår flerårige samarbejds- og sparringsaftaler med 
udenlandske formidlere.  
 
Endnu en ide, som de udenlandske formidlere har peget på, er etablering 
af ekspertpaneler med udenlandske formidlere eller eventuelt et 
samarbejde med enkelte, relevante udenlandske eksperter – særligt i 
forbindelse med de mere kommercielle genrer. Arrangementer som SPOT-
festivalen har flere gange formået at udklække danske talenter til de 
internationale markeder. En del af de udenlandske formidlere, der har 
deltaget her, har dog savnet mere fokus på, hvem man ville promovere på 
hvilke markeder. Her ville en række udvalgte udenlandske eksperter kunne 
bidrage med specifik viden inden for den enkelte genre eller et geografisk 
marked. Et panel, der repræsenterer et udenlandsk marked, og som 
udpeger, hvilke musikere der skal promoveres, er en anden oplagt mulighed. 
Panelet kunne eksempelvis bestå af:  
  
• En person fra pladeselskabet – gerne fra A&R 
• En publisher 
• En manager eller booking agent 
• En presseperson. 
 
Panelet skulle arbejde tæt sammen med nøglepersoner i Danmark (primært 
MXD) og besøge Danmark et par gange om året. Der kunne med fordel være 
et sådant panel for hvert af de store europæiske markeder England, 
Tyskland og Frankrig, så indsatsen målrettes.  
 
Det foreslåede udenlandske panel eller samarbejde med enkelte eksperter vil 
samtidig bidrage til en gradvis opkvalificering af danske formidlere. 
Herudover bør der ske en opkvalificering gennem netværk og kurser for de 
danske formidlere af dansk musik i udlandet. Dette vurderes nødvendigt 
grundet landets forholdsvis beskedne størrelse, hvorfor antallet af private 
professionelle formidlere er ret beskedent. Desuden har der hidtil primært 
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været fokus på live-delen i Danmark, mens formidlingsdelen stadig kan 
styrkes. Idéen er primært inspireret af Musik Export Norway.  
 
Case: Musik Eksport Norway har taget initiativ til kurser og andre arrangementer, 
der blandt de norske formidlere (pladeselskaber, koncertarrangører, managere 
agenter, distributører mv.) skal skabe bevidsthed om, at en stor del af det 
professionelle arbejde omkring musikken kan fastholdes i Norge. Dette skaber både 
større økonomiske gevinster – der kan geninvesteres i musikken – samt bidrager til at 
professionalisere de hjemlige formidlere på længere sigt. Det sikres ved, at det i 
højere grad er norske agenter, der formidler og forhandler over for de udenlandske 
agenter på vegne af de norske musikere. Dermed mener man at kunne opnå bedre 
vilkår og kontrakter for de norske musikere. Desuden satses der i Norge på at 
varetage hele produktionen omkring musikken – fra indspilninger til designet af 
pladecovers. Strategien er kort sagt: Ikke at sende ”råvarer” med højt udviklede 
musikprodukter ud af landet.  

 
 
Internt i det danske musikmiljø kan der også arbejdes med at udvikle en 
ambassadørtankegang, hvilket vil være til gavn for andre danske artister. 
Det hænger sammen med, at en stor del af arbejdet med at fastlægge 
programmer for koncerter og festivaler sker via personlige og uformelle 
kontakter. Dermed er det afgørende for danske artister, at andre artister 
eller formidlere anbefaler dem. De personlige netværk og anbefalinger spiller 
en stor rolle af to årsager. For det første, fordi man ved at anbefale andre 
sætter sin egen position i netværket på spil. For det andet, fordi de 
personer, der er centralt placeret som aftagere af musik, bombarderes med 
information og PR-materiale. Musikere i nogle lande er bedre end andre til at 
være ambassadører for musikere fra deres eget land.  
 
På baggrund af erfaringsindsamlingen er det vores vurdering, at danske 
musikere befinder sig i en mellemkategori. Derfor bør man i Danmark 
arbejde mere aktivt for at få etableret en ambassadørtankegang. 
 
Som den sidste ide skal nævnes spil-dansk-dag i udlandet. Her i landet 
har man en spil-dansk-dag i oktober, hvor al musik der spilles, er dansk. 
Man kunne promovere lignende tiltag i udlandet – ikke nødvendigvis en hel 
dag og ikke nødvendigvis kun dansk musik. Eksempelvis kunne man på 
udenlandske radiostationer a la BBC have et dansk tema i en uge, hvor flere 
programmer havde et dansk tema. Alternativt kunne man arbejde for en 
dansk time på tværs af flere radiokanaler med flere genrer. Til gengæld 
kunne den pågældende radiostation, inden for den afgrænsede tid, få lov at 
spille dansk musik uden at betale for det. Et sådan initiativ er måske noget 
bredt og ufokuseret, men er nødvendigt i et mere langsigtet perspektiv. For 
at skabe opmærksomhed omkring dette, er det nødvendigt at iværksætte en 
række aktiviteter af forskellig karakter i en kontinuerlig indsats på udvalgte 
markeder. 
 
Det vil kræve en tilførsel af flere ressourcer eller omfordeling af de 
nuværende ressourcer til internationalt musikarbejde at føre de skitserede 
initiativer ud i livet. Yderligere skal Musikudvalget tage stilling til placeringen 
af disse nye initiativer i henholdsvis Musikcentret og genreorganisationerne, 
alt efter hvor opgaverne løses bedst. For genrespecifikke aktiviteter vil dette 
være i genreorganisationerne og for bredere opgaver primært i Musikcentret. 
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6.  Pengestrømsanalyse 

Formålet med at gennemføre en pengestrømsanalyse som led i 
undersøgelsen er at give et overblik over, hvordan pengestrømmene i det 
internationale musikarbejde forløber i dag. Desuden vil de økonomiske 
konsekvenser i forbindelsen med lukningen af MIC og efter dannelsen af 
Kunststyrelsen blive berørt. 
 
 

6.1 Pengestrømmene i dag 
Den klassiske, regnskabsmæssige model for gennemførelse af en 
pengestrømsanalyse fokuserer på opgørelse af ændringer i regnskabets 
statusposter (likvide beholdninger, debitorer og kreditorer mv.). Dette er 
ikke udgangspunktet for gennemgangen i det følgende, hvor fokus er på en 
kortlægning og analyse af de samlede midler til det internationale musik-
arbejde, og hvilken ressourceanvendelse, der finder sted. 
 
Midlerne, som Kunstrådets Musikudvalg råder over, kommer fra to 
hovedkonti og én underkonto på finansloven, som alle henhører til 
Kulturministeriets aktivitetsområde for støtte til kunstnere, forfattere mv. 
(21.21). 
 
Finanslovens anmærkninger og aktivitetsoplysninger er ikke på alle punkter 
specifikke med hensyn til, hvilke midler der anvendes til internationale 
musikformål, hvorfor Rambøll Management gennem interview med og 
særkørsler i Kunststyrelsens Musikcenter har kortlagt de mere detaljerede 
pengestrømme. 
 
Rambøll Managements kortlægning af pengestrømmene i dag opdeles efter 
følgende hoved- og underkonti på finansloven: 
 

• 21.21.45 Kunststyrelsen 
• 21.21.46 International kulturudveksling 
• 21.21.47.30 Kunstrådets musikformål  

 
Oversigtsmæssigt forløber pengestrømmene således: 
 
Figur 7.1 Finanslovmidler til musikområdet  
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Overordnet set råder musikudvalget over i alt 73,35 mio. kr. til nationalt og 
internationalt musikarbejde. I de følgende afsnit beskrives pengestrømmene 
i forhold til de tre hoved- og underkonti mere detaljeret. 
 
Ud over de ovennævnte konti på finansloven har følgende konti en 
betydning i det internationale musikarbejde: 
 

• 21.22.05 Nye musikpolitiske initiativer. 
 
• 21.22.18 Rytmiske spillesteder. 

 
• 21.21.06 En andel af Kunstrådets tværgående midler, hvoraf 

Musikudvalget f.eks. pt. er ved at udarbejde forslag om en 
international musikfestival. 

 
• 21.21.47.40 Musikdramatisk pulje, der uddeles i samarbejde 

mellem musikudvalget og teaterudvalget - og som Kunstrådet i 
øvrigt fra 21.21.06 har støttet med yderligere 5 mio. kr. 

 
Disse konti vil ikke blive beskrevet yderligere. 
 

6.1.1 21.21.45 Kunststyrelsen 
Den samlede bevilling på denne hovedkonto udgør i 2005, 49,8 mio. kr., 
som anvendes til de i afsnit 6.1.3. beskrevne formål. 
 
For at løse Musikcentrets internationale opgaver anvender Kunststyrelsen 
sekretariatsmedarbejdere til opgaver inden for internationale musikformål. 
Denne post er opgjort af Kunststyrelsen til i alt at udgøre ca. 3,8 mio. kr. i 
2005, svarende til 4,4 årsværk og overhead for disse årsværk. De 3,8 mio. 
kr. anvendes til driften af Musikcentret og projekter, der går på tværs af de 
forskellige musikgenrer og andre kunstarter. 
 
Kunststyrelsen anslår, at ca. halvdelen af de 3,8 mio. kr. i 2005 er brugt til 
formål, som kan kategoriseres som musikinformation. Udover de løbende 
opgaver med besvarelse af henvendelser, udsendelse af materialer, 
opdatering af oplysninger på Kunstrådets, Kunstfondens og Kunststyrelsens 
hjemmeside og det internationale arbejde i NORMIC og IAMIC mv., har det 
væsentligste projekt i 2005 været etableringen af www.danishmusic.info, en 
portal til det danske musikliv primært rettet mod professionelle brugere i 
udlandet. 
 

6.1.2 21.21.46 International kulturudveksling6  
Under denne hovedkonto er der på underkonto 21.21.46.10 afsat i alt ca. 
15,0 mio. kr. i 2005 til generel international kulturudveksling. 3,8 mio. kr. af 
disse stammer fra tipsmidler. Bevillingen fordeles af Kunststyrelsen efter 
overordnede retningslinier fastsat af Kunstrådet til brug for den 
internationale formidling af kunst som en del af kunststøtten.  
 
Fra denne bevilling på i alt ca. 15,0 mio. kr. disponerer Musikudvalget over 
2,15 mio. kr. i 2005. Udgifterne til at administrere disse midler er ikke 
medregnet, da bevillingen hertil findes under hovedkontoen 21.21.45, som 
er beskrevet i forrige afsnit. Af de 2,15 mio. kr. stammer 1,1 mio. kr. fra 
nettobevilling og 1,05 mio. kr. stammer fra tipsmidler. Tipsmidler og 
nettostøtte administreres på samme måde i Musikudvalget. 

                                                
6 Underkonto 21.21.46.20 – Kultur- og Udenrigsministeriets internationale 
kulturudveksling – er kort omtalt bagerst i afsnittet. 
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Pengene herfra går til to formål: 
 
• Operatørmidler administreret af Musikcentret 
• Kunstrådets Musikudvalgs egne uddelinger til klassisk musik 

 
Operatørmidler administreret af Musikcentret  
En del af midlerne til international kulturudveksling anvendes i Musikcentret. 
Disse midler betegnes som Musikcentrets operatørmidler og anvendes til en 
række større projekter. Anvendelsen af disse midler fremgår af 
nedenstående figur. 
 
Figur 7.2 Musikcentrets operatørmidler 
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De internationale aktiviteter er skønsmæssigt fordelt af Rambøll 
Management mellem musikeksport, musikinformation og kulturudveksling. 
Som det fremgår af figuren er de ca. 1,3 mio. kr. fordelt således: 
 

• Musikeksport (70 %) 
• Kulturudveksling (30 %) 
• Musikinformation (0 %) 

 
MIDEM med i alt ca. 640.000 kr. og Popkomm med i alt ca. 245.000 kr. er 
henført til eksportrettede projekter, og Verdenssymposiet med ca. 220.000 
kr. og netværksarbejde med ca. 150.000 kr. er henført til kulturudveksling. 
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Kunstrådets Musikudvalgs egne uddelinger til klassisk musik 
Kunstrådets Musikudvalg anvender de 1,1 mio. kr. til at støtte den klassiske 
og nyere kompositionsmusik. Denne støtte fordeler sig som vist i 
nedenstående figur 7.3. 
 
Figur 7.3 Musikudvalgets støtte til klassisk musik 
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Som det fremgår af figuren, er de ca. 1,1 mio. kr. fordelt således: 
 

• Musikeksport (59 %) 
• Kulturudveksling (36 %) 
• Musikinformation (5 %) 

 
Omtrent halvdelen af støtten, svarende til ca. 587.000 kr., går til koncerter i 
udlandet. Med 32 støttede aktiviteter er dette også den form for 
international musikvirksomhed, der ydes mest støtte. For denne 
aktivitetsvirksomhed er formålet for kunstneren ofte en både økonomisk og 
kulturel gevinst. Vi har derfor, efter at have gennemgået de enkelte 
uddelinger i forhold til vores definitioner, givet en kvalificeret vurdering af, 
at fordelingen mellem kulturudveksling og musikeksport er 50/50. 
 
Kunstrådets Musikudvalg har støttet 11 aktiviteter med messer og festivaler, 
svarende til ca. 164.000 kr., til at danske kunstnere har kunnet deltage i 
arrangementer i Danmark og i udlandet. Desuden har Musikudvalget støttet 
en dansk musikkonkurrence med ca. 200.000 kr.  
 
Samspils-aktiviteter, i Danmark og udland dækker otte aktiviteter, der 
udgør i alt ca. 97.000 kr., hvor danske kunstnere har spillet sammen med 
udenlandske kunstnere i Danmark eller udlandet.  
 
Endvidere er der i to tilfælde givet støtte til, at musikere har kunnet komme 
til udenlandske kunstnerlejligheder, som de er blevet tilbudt (ca. 11.000 
kr.).  
 
Endelig er der ydet støtte til international fremvisning af en film om Carl 
Nielsen. Denne aktivitet er, som den eneste, regnet for at være 
musikinformation og udgør ca. 50.000 kr. 
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Når Musikcentrets operatørmidler og uddelingerne til klassisk musik 
summerer til mere end 2,15 mio. kr., skyldes det, at der i Musikcentrets 
opgørelse for 2005 er indregnet udgifter for en del af MIDEM 2005 samt hele 
udgiften til MIDEM 2006. 
 

6.1.3 21.21.47.30 Kunstrådets musikformål  
Den samlede bevilling på denne underkonto udgør i 2005, 71,2 mio. kr. og 
repræsenterer hovedparten af de midler, som Kunstrådets Musikudvalg 
råder over. Overordnet set kan bevillingen anvendes til fremme af 
musiklivet, i henhold til musikloven, jf. L 826 31/8 2000.  
 
Af de 71,2 mio. kr. er det kun en begrænset del, der tilfalder den 
internationale musiksatsning, idet Kunstrådets Musikudvalg også yder 
tilskud til nationale aktiviteter, såsom ensembler, orkestre, musikskoler mv.  
 
Ud af i alt ca. 18,7 mio. kr. uddelt til institutioner under denne underkonto 
har Rambøll Management kortlagt, at i alt ca. 11,2 mio. kr. uddeles til 
følgende genreorganisationer7:  
 

• Folkemusikkens Fælles Sekretariat (1,8 mio. kr.) 
• Dansk Jazzforbund (4,6 mio. kr.) 
• Dansk Rock Samråd (4,0 mio. kr.) 
• Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (0,7 mio. kr.) 

 
Støtten til genreorganisationerne går til nationale aktiviteter, daglig drift og 
sekretariatshold, og desuden til at udføre internationalt musikarbejde. 
 
I det følgende gennemgås pengestrømmene i de fire genreorganisationer 
med fokus på det internationale musikarbejde. Pengestrømsanalysen viser 
store forskelle mellem de fire genreorganisationer. Analysen har ude-
lukkende til formål at kortlægge anvendelsen af midlerne inden for de fire 
genreorganisationer. Det er vigtigt at pointere, at det på grund af de store 
genremæssige forskelle i musikken ikke er muligt at sammenligne på tværs 
af de fire musikgenrer. Således kan analysen ikke anvendes til at vurdere, 
hvorvidt fordelingen til musikeksport, musikinformation eller kulturudveks-
ling i én genreorganisation er bedre end i de andre genreorganisationer. 
 
 

                                                
7 For genreorganisationerne gælder, at vi kun har kortlagt pengestrømmene for 
folkemusik, jazz, rock/pop samt klassisk og nyere kompositionsmusik. 
Verdensmusikken og andre musiske organisationer støttes også under puljen for 
institutioner. 
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Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) 
Af en samlet bevilling på 1,8 mio. kr. anvendes ca. 667.000 kr. til det 
internationale arbejde. Dette beløb svarer til 30,5 % af virksomheden.  
 
Oversigtsmæssigt forløber pengestrømmene til det internationale 
musikarbejde således i Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS): 
 
Figur 7.4 Folkemusikkens Fælles Sekretariat 
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Som det fremgår af figuren, er de ca. 0,7 mio. kr. fordelt således: 
 

• Musikeksport (82 %) 
• Kulturudveksling (0 %) 
• Musikinformation (18 %) 

 
Vurderingen af aktiviteternes placering i forhold til musikeksport er foretaget 
i samarbejde med FFS efter bedste skøn. Denne viser, at folkemusikken i 
høj grad betragter sin virksomhed som eksportrelateret, men at der også er 
et betydeligt informationsarbejde. 
 
Folkemusikkens Fælles Sekretariat har i sine aktiviteter valgt at lave en 
meget eliteorienteret satsning, hvor ganske få musikere har modtaget en 
stor del af støtten til transportstøtte til koncerter i udlandet – ca. 396.000 
kr. Derudover deltager FFS i den internationale Womex messe, som en del 
af den internationale satsning. Hertil medgår ca. 154.000 kr. 
 
Administrationen af det internationale musikarbejde andrager ca. 347.000 
kr. 
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Dansk Jazzforbund 
Oversigtsmæssigt forløber pengestrømmene til det internationale 
musikarbejde således i Dansk Jazzforbund:  
 
Figur 7.5 Dansk Jazzforbund 
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Af den samlede bevilling til Dansk Jazzforbund på 4.550.000 kr. anvendes 
1.650.000 kr. svarende til 40,9 % til internationale formål. 
 
Som det fremgår af figuren er de ca. 1,7 mio. kr. fordelt således: 
 

• Musikeksport (92 %) 
• Kulturudveksling (6 %) 
• Musikinformation (2 %) 

 
Størstedelen af de internationale aktiviteter går til at få danske jazzmusikere 
til at spille live i udlandet. Den internationale transportstøtte, støtten til 
festivaler og musikeksportpuljen går enten helt eller langt overvejende til 
musikeksportprojekter og udgør i alt ca. 1,5 mio. kr. 
 
En mindre del af musikeksportpuljen med ca. 102.000 kr. anvendes dog til 
aktiviteter med karakter af kulturudveksling og en mindre del af 
administrationen går til musikinformation – ca. 33.000 kr. Også her er 
fordelingen mellem musikinformation, musikeksport og kulturudveksling 
baseret på bedste skøn i genreorganisationen. 
 
Afholdelsen af efteruddannelsesstævnet Summer Jazz for danske 
jazzmusikere henføres til nationale aktiviteter. 
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Dansk Rock Samråd (ROSA) 
Oversigtsmæssigt forløber pengestrømmene til det internationale 
musikarbejde således i Dansk Rock Samråd (ROSA): 
 
Figur 7.6 Dansk Rock Samråd 
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ROSA anvender ca. 3 mio. kr. til internationale formål. Dette udgør 77 % af 
den samlede bevilling på 4 mio. kr. 
 
Som det fremgår af figuren er de ca. 3,0 mio. kr. fordelt således: 
 

• Musikeksport (92 %) 
• Kulturudveksling (6 %) 
• Musikinformation (2 %) 

 
Selvom SPOT festivalen finder sted i Århus, er arrangementets formål 
internationalt, og det medregnes derfor i den samlede internationale 
satsning. I bevillingsbrevet er afsat ca. 769.000 kr. til musikeksport og 
SPOT festivalen. SPOT festivalen udgør den største enkeltpost i ROSAs 
internationale satsning. Det er skønnet, at denne aktivitet udgøres af 50 % 
musikeksport, 30 % musikinformation og 20 % kulturudveksling. 
 
Transportstøtten til danske musikere på ca. 216.000 kr. regnes for helt at 
høre til musikeksport. Under denne post findes også transportstøtte til 
festivaler i udlandet. Administrationen af MXD på ca. 250.000 kr. er også 
eksportorienteret, idet MXD er eksportorienteret i hele sit virke.  
 
Administrationen af det internationale musikarbejde andrager ca. 1,8 mio. 
kr., som fordeles med 40 % til musikeksport, 20 % til musikinformation og 
40 % til kulturudveksling. 
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Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik (SNYK) 
Oversigtsmæssigt forløber pengestrømmene til det internationale 
musikarbejde således i Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik (SNYK): 
 
Figur 7.7 Sekretariat for Ny Kompositionsmusik 
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SNYK er med en bevilling på 740.000 kr. den mindste af de undersøgte 
genreorganisationer. Som det fremgår af figuren er de ca. 0,5 mio. kr. 
fordelt således: 
 

• Musikeksport (100 %) 
• Kulturudveksling (0 %) 
• Musikinformation (0 %) 

 
Den eneste internationale post på SNYKs budget er støtten til ISMC festival 
med 25.000 kr. Hertil kommer et tilsvarende beløb til administration, der 
giver samlede internationale aktiviteter på ca. 50.000 kr. Dette beløb går 
udelukkende til musikeksport, idet ISMC festivalen anses som et 
eksportprojekt. 
 
 

6.2 Pengestrømme fra andre puljer til internationale musikformål 
Ud over de midler, der kommer musikken til gode gennem pengestrømmene 
fra finansloven og gennem Kunstrådets Musikudvalg, er der en række andre 
pengestrømme, der går til dansk musiks internationale satsning. 
 

6.2.1 Music Export Denmark (MXD) 
I et samarbejde mellem DR, Venue Fonden/Roskilde Festivalen, ROSA, IFPI 
og DUP er MXD opstået som en større international satsning på den danske 
musik. I en treårig periode bidrager Kulturministeriet med en bevilling fra 
tipsmidlerne på 3,5 mio. kr. om året. Ud over disse penge bidrager 
interessenterne alle til at drive MXD. Eksempelvis yder ROSA et driftstilskud 
på 250.000 kr. om året (jf. ROSAs aktivitetsbeskrivelse ovenfor). Hele 
formålet med MXD er musikeksport, og pengene kan derfor henføres til 
musikeksport.  
 

6.2.2 Jazz.dk - International Jazz lancering  
En satsning på det internationale potentiale i dansk jazzmusik, der har fået 
en bevilling fra Kulturministeriets tipsmidler på 250.000 årligt de næste tre 
år. 
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6.2.3 Den internationale styregruppe  
Den internationale styregruppe under Kultur- og Udenrigsministeriet laver 
internationale visninger af dansk kultur i udlandet. Den samlede bevilling er 
på 8,1 mio. kr. om året (underkonto 21.21.46.20). Heraf er det dog kun en 
mindre del, der tilfalder musikken. 
 
En del af denne støtte gives til ambassaderne til at organisere internationale 
arrangementer lokalt. Der er ikke nødvendigvis tale om støtte til musikere, 
men ofte støtte til at løfte det praktiske arbejde omkring koncerter i 
udlandet. Det overordnede formål med puljen er at promovere Danmark 
som kultur- og eksportnation. Det er derfor ikke udelukkende musikken, 
men hele den danske kultur og danske produkter, der er i fokus. Rambøll 
Management vurderer på denne baggrund, at der er tale om midler, der 
egentlig ikke retter sig mod musikeksport, musikinformation eller 
kulturudveksling på musikområdet.  
 
Det skal desuden nævnes, at musikindslag og -projekter kun støttes fra 
denne pulje, hvis de er blevet positivt vurderet af Kunstrådets Musikudvalg, 
der hermed også har indflydelse på disse midlers anvendelse på 
musikområdet. 
 

6.2.4 NOMUS - Nordisk musik komite  
NOMUS råder over en pulje til den nordiske musik på 1,5 mio. kr. om året.  
NOMUS organiserer selv egne aktiviteter for musikken. Projekterne er 
meget forskellige af art. Eksemplerne strækker sig fra markedsføring af 
verdensmusik til folkemusik på internettet og en fælles nordisk jazz satsning 
i Berlin.  
 
Støtte kan gives til alle musikgenrer og til alle formål inden for musikken. 
Der er ikke noget krav om medfinansiering. De fleste aktiviteter finder sted 
inden for Nordens grænser. Kun i tilfælde, hvor alle de nordiske lande 
sammen samarbejder med udlandet, er der aktiviteter, der strækker sig ud 
over Nordens grænser. 
 
Projekter, der skal have støtte, skal have deltagelse af mindst tre nordiske 
lande. Derfor er det også vanskeligt at opgøre, hvor mange midler der 
kommer det danske musikmiljø til gode. En sådan opgørelse er ved at blive 
lavet i forbindelse med den kommende lukning af NOMUS. 
 
 

6.3 Overførsel af midler fra MIC 
Gennem interview med ansatte i Kunststyrelsens Musikcenter og det 
tidligere Musikinformationscenter (MIC) har vi søgt at belyse, hvad der skete 
med MICs arbejdsopgaver og årsværk i forbindelse med dannelsen af 
Kunststyrelsen i 2003. Endvidere har vi baseret vores gennemgang på notat 
fra Kunststyrelsen af 11. november 2003 og Kulturministerens besvarelse af 
spørgsmål i Folketinget. 
 

6.3.1 MIC tidligere 
MIC var inden dannelsen af Kunststyrelsen en organisation, der varetog en 
række nationale og internationale opgaver for det danske musikliv. MIC var 
hovedsageligt baseret på tilskud fra Statens Musikråd, tipsmidler og 
projekttilskud fra bl.a. Danmarks Eksportråd. Finansieringen af MIC baserede 
sig på et årligt driftstilskud fra Statens Musikråd, men var også baseret på 
projektstøtte. 
 
MIC blev lukket i starten af år 2003 - en lukning der dog blev forskudt et 
halvt år, så den fandt sted medio 2003. Kunststyrelsen overtog gennem 
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Musikcentret, MICs økonomiopgaver og en stor del af MICs medarbejdere. Af 
hensyn til fuldstændigheden inddrages også hændelsesforløbet inden 
lukningen af MIC. 
 

6.3.2 MIC inden lukningen 
Inden likvidationen gennemgik MIC en række ændringer. 
 

• De rytmiske musikkonsulenter kom ind under MIC. To medarbejdere 
kom til MIC i denne sammenlægning. 

 
• Som følge af Finanslov 2002 så Statens Musikråd sig nødsaget til at 

pålægge MIC en besparelse på 1 mio. kr. på driftstilskuddet. Dette 
svarede til ca. 20 % af driften. 

 
• Besparelsen førte allerede inden lukningen af MIC til, at MIC 

ændrede sin rolle fra også at være et dokumentationscenter til i 
højere grad at være en bred organisation. Dokumentationen af 
musik blev placeret i andre organisationer uden, at disse fik overført 
midler 

o Værksdatabasen overgik til SNYK 
o Node- og udklipssamlingen overgik til Det Kongelige Bibliotek 
o Dokumentationsoptagelserne overgik til Statsbiblioteket i 

Århus 
 

• MIC modtog en ekstra bevilling fra Statens Musikråd til IT-udvikling 
og udgifter. Disse blev brugt til at projektere en samlet portal for 
MIC og musikkonsulenttjenesten. Statens Musikråd bebudede 
allerede inden lukningen af MIC, at man ikke fandt penge til at 
udvikle og videreføre portalen. 

 
MIC havde inden lukningen 11 årsværk, som varetog centrets opgaver. 
 
Ændringen fra den tidligere struktur med et MIC, der var finansieret af 
Statens Musikråd, var et led i Kulturministeriets bestræbelser på at få 
ændret støtten af musiklivet fra administration (”kolde hænder”) til det 
musikfaglige område (”varme hænder”), og hensigten var, at varetagelsen 
af musikopgaverne skulle ske tættere på musiklivet. 
 

6.3.3 Musikcentret efter MICs lukning 
I dag er der beskæftiget ca. 4,4 årsværk i Musikcentret, som udelukkende 
arbejder med tidligere MIC-opgaver. 4,48 er, ifølge Musikcentrets informa-
tionsmedarbejder, indberegnet det arbejde, der går til arbejdet med den nye 
portal for det samlede musikliv. Hertil skal lægges, at en del af de 
administrative funktioner, som blev varetaget i MIC, nu bliver løst af den 
øvrige administration på kulturområdet i Kunststyrelsen: 
 
Ledelse  ½ årsværk – lederen varetager også andre 

opgaver i forhold til den tidligere direktør for 
MIC. 

Regnskab 1 årsværk – varetages af Kunststyrelsens 
øvrige medarbejdere. 

Telefon/reception/sekretær 1 årsværk - varetages af Kunststyrelsens 
øvrige medarbejdere. 

I alt              2½ årsværk 

 

                                                
8 Kunststyrelsen har efterfølgende nævnt, at tallet kan være ½ årsværk større. 
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Af ovenstående gennemgang ses det, at der er gjort rede for i alt ca. 7 
årsværk (4,4+2,5 årsværk). Dette kunne indikere en besparelse på ca. 4 
årsværk i forhold til 11 årsværk, som var beskæftiget i MIC inden lukningen. 
 
Der er dog opgaver, som MIC varetog, og som, på grund af begrænsede 
medarbejderressourcer, ikke blev videreført i Musikcentret: 
 
Nyhedsudklip, musikbibliotek ¾ årsværk – Nyhedsudklip varetages nu af 

et eksternt servicebureau. Den tidligere 
daglige formidling af nyheds-presseklip på 
e-mail til danske modtagere er ophørt. 

Nyhedsredaktør  ¾ årsværk MIC udsendte daglige 
elektroniske nyheder på hjemmesiden. 
Derudover var der månedlige artikler på 
dansk og engelsk, der hvert kvartal blev 
sendt ud til abonnenter.  

I alt 1½ årsværk 
 
 
MIC prioriterede i de sidste år nyhedssiden meget højt, og det høje niveau af 
udadvendt informationsarbejde er ikke blevet videreført ud fra de oplys-
ninger, Rambøll Management har modtaget. Hertil kommer, at en række 
medarbejdere i Musikcentret i dag løser en række opgaver - men løser disse 
opgaver i et mindre omfang end tidligere i MIC-regi. Følgende medarbejdere 
arbejder i mindre grad med følgende opgaver: 
 
Web-ansvarlig Reduceret fra 1 årsværk til ¼ årsværk, idet 

den web-ansvarlige for MIC, der tidligere 
udgjorde 1 årsværk, blev ansvarlig for web-
udvikling af alle fire kunstcentre under 
Kunststyrelsen.     Reduktion: ¾ årsværk 

Messer og festivaler Reduceret fra 1 årsværk til ½ årsværk, idet 
en medarbejder, der havde dette som sit 
område, fik andre opgaver i Kunststyrelsen.                      
Reduktion: ½ årsværk 

Internationalt opsøgende arbejde To halve årsværk af MICs arbejde ikke løst, 
idet en 2 medarbejdere med disse opgaver 
fik tilført administrative opgaver i 
Kunststyrelsen. Reduktion: 1 årsværk. 

Samlet reduktion 2,25 Årsværk 
 
 
Det skal bemærkes, at ovenstående gennemgang ikke er blevet verificeret af 
Kunststyrelsen, men er blevet til i samarbejde mellem Rambøll Management 
og Musikcentrets informationsmedarbejder. 
 
Ud fra ovenstående gennemgang kan det konkluderes, at der i de 
oprindelige arbejdsopgaver i MIC er nogle opgaver: 
 

• der stadig løses i Musikcentret 
• der løses af den samlede Kunststyrelse  
• der ikke længere løses  
• der løses i mindre omfang (=benævnt de ”reducerede opgaver”)  

 
Hvorvidt de ”reducerede opgaver” i dag løses af andre medarbejdere i 
Musikcentret, i givet fald af hvem og i hvilket omfang, har det ikke været 
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muligt at afklare inden for undersøgelsens rammer, og som det beskrives i 
næste afsnit kan en sådan opgørelse også være vanskelig at foretage. 
 

6.3.4 Metodiske forhold 
I forbindelse med ovenstående gennemgang skal der tilføjes følgende: 
 

• MIC havde en økonomi, der baserede sig på treårige aftaler med 
Statens Musikråd. Denne driftsbevilling var i de senere år på 5,2 
mio. kr. Hertil kommer, at MIC også var finansieret af projektmidler, 
der årligt udgjorde 1-2 mio. kr. Den varierende økonomi gør det 
vanskeligt at lægge sig fast på et bestemt sammenligningsår, der 
kan siges at udgøre MICs nul-situation før dannelsen af 
Kunststyrelsen. 

 
• Et fortsat eksisterende MIC ville givet løbende skulle have 

effektiviseret sin drift og revurderet sin opgavevaretagelse på lige 
fod med øvrige institutioner, som modtog støtte fra det offentlige. 
Statens Kunstråd, Danmarks Eksportråd ville også have været udsat 
for årlige besparelser (f.eks. på ca. 3 %), som, alt andet lige, ville 
betyde reducerede bevillinger til MIC eller evt. bortfald af støtte til 
MIC fra støttegiverne. 

 
• Kunststyrelsen er organiseret som en projektorganisation, hvor der 

trækkes på en række medarbejdere i Kunststyrelsen ved løsningen 
af projekter, som ligger inden for det internationale musikområde 
(f.eks. deltagelse i MIDEM og Popkomm). 

 
• Med etableringen af en ny institution og en ny struktur er det ikke 

nødvendigvis de samme opgaver, der skal løses i Musikcentret, som 
blev løst i MIC. Kulturministeren har i et svar til Folketinget givet 
udtryk for, at den nye struktur også har betydet en omfordeling af 
de internationale musikopgaver. 

 
• Opgørelsen af årsværksforbruget ovenfor bygger på et skøn og er 

ikke baseret på egentlig tidsregistrering af medarbejdernes opgaver i 
MIC og i Musikcentret. For at kunne gennemføre en dybere analyse 
af overførslen af årsværk ville det kræve, at der forelå 
tidsregistreringer af medarbejdernes arbejdsopgaver opdelt på en 
række formål i det tidligere MIC og for samtlige medarbejdere i 
Kunststyrelsen i dag. 

 
• Overordnet set er det kun input-siden, der har været beskrevet 

ovenfor. Det vil sige, at det kun er udviklingen i 
medarbejderressourcer, der er analyseret og ikke output-siden – 
dvs. tilfredsheden med opgaverne. For at kunne besvare, hvorvidt 
MICs tidligere opgaver løses ringere efter dannelsen af 
Kunststyrelsen, bør tilfredsheden med MICs tidligere opgaver 
sammenlignes med de opgaver, som Kunststyrelsen løser i dag. En 
sådan brugertilfredshedsundersøgelse for det tidligere MIC og for 
Kunststyrelsen i dag foreligger ikke. 

 
Ovenstående forhold gør det vanskeligt at konkludere, hvorvidt det 
internationale musikarbejde og det samlede danske musikliv er blevet 
nedprioriteret efter oprettelsen af Kunststyrelsen. Omvendt er det heller ikke 
noget bevis for, at den internationale musikstøtte er kommet tættere på den 
enkelte kunstner. Det kan dog konkluderes, at årsværkene er flyttet fra MIC, 
og at en del af arbejdet videreføres i Musikcentret. 
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7. Metode 

Rapporten baserer sig på viden, der er opnået fra en række forskellige kilder 
og metoder.  
 
For det første er der foretaget desk research af eksisterende materiale fra 
både Danmark og udlandet i form af: 
 
• Foreliggende rapporter og analyser vedrørende det internationale 

musikarbejde samt relevante organisationer.  
 
• Internet research med fokus på best practice inden for musikinformation, 

musikeksport og kulturudveksling.  
 
For at kortlægge og skabe overblik over henholdsvis:  
 
• Den danske organisering 
• Behovet for musikeksport, musikinformation og kulturudveksling 
• Undersøge international best practice på de tre områder 
 
er der, for det andet, foretaget 39 personlige og telefoniske kvalitative 
ekspertinterview med danske og udenlandske personer og organisationer 
inden for musikområdet.  
 
I udvælgelsen af interviewpersoner er der lagt vægt på at sikre bredde i 
forhold til såvel genrer, markeder og typer af aktører.  
 
Interviewene inden for klassisk og nyere kompositionsmusik, jazz samt rock 
og pop er gennemført i forbindelse med rejser til London, Berlin og Paris. 
Aktører inden for folkemusikken er alle interviewet i forbindelse med WOMEX 
2005 i Newcastle, hvor vi har talt med repræsentanter fra England, 
Skotland, Irland og Sverige.  
 
Der er foretaget interview med 17 danske og 22 udenlandske aktører:  
 
Danske aktører: 
• Bodil Høgh, Kunststyrelsens Musikcenter, Koordinator for internationale 

projekter 
• Bolette Nyrop Vinthen, Udenrigsministeriet, Fuldmægtig  
• Carsten Panduro, Tønder festivalen, Leder af Tønder Festivalen 
• Christian Dalgas, Dansk Jazzforbund, Udlandsansvarlig, Souschef 
• Erik Farsø Madsen, Udenrigsministeriet, Ministerrådet   
• Erling Olsen, GO Danish Folk Music, driver til daglig GO Danish Folk 

Music  
• Gunnar K. Madsen, Dansk Rock Samråd (ROSA), Daglig leder  
• Jakob Broberg Lind, Kulturministeriet, Tværgående opgaver vedr. 

kunststøtte og international kulturudveksling, Fuldmægtig 
• Jan Opstrup Poulsen, Kulturministeriet, musik, Fuldmægtig  
• Jan Sneum, DR P3, Music producer DR Rytmisk 
• John Frandsen, Dansk Komponist Forening (DKF), Formand 
• Kristian Riis, Music Export Denmark, Projektchef 
• Kåre Emtoft, Dansk Jazzforbund, Sekretariatsleder 
• Lone Ravn, Kunststyrelsen, International Koordination 
• Morten Høirup, fra duoen Haugaard og Høirup, Musiker 
• P-B Gulbrand, Folkemusikkens Fælles Sekretariat, Sekretariatsleder  
• Peter Bruun, Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK), Formand 
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Udenlandske aktører: 
• Chris Nickson, Music journalist and critic (England) 
• Chris Wade, Adastra Music, Music agent (England) 
• Cordelia Dyer, IMG Artists, Artist Manager (England) 
• Jeniffer Spencer, Harrison & Parrott, Director (England) 
• John Cumming, Serious – International music producers, Director 

(England) 
• Jonathan Morley, Manager for bl.a. Tina Dickow og Hush (England) 
• Katie Cordell-Oliver, Harrison & Parrott, Associate Director, Artist 

Management (England) 
• Wulf Muller, Universal Music International, Vice President - International 

Marketing, Classics & Jazz (England) 
• Christine Paquelet-Lussac, Christine Paquelet Editions Arts, Director 

(Frankrig) 
• David Barat, Coup Franc!, Manager (Frankrig) 
• Eric Russo, Integral, Label manager NAXOS (Frankrig) 
• Jonatan Miltat, Deluxebookings, Director (Frankrig) 
• Michael Nelleman, Udenrigsministeriet, Den Danske Ambassade Paris, 

Kulturattaché (Frankrig) 
• Daniel Pieper, Universal, Sr. Manager A&R, Rock/Progressive (Tyskland) 
• Inger Dirdahl, Music Export Norway, Managing director (Norge) 
• Morten Walderhaug, Music Information Centre Norway, Managing 

Director og Orkesterleder, Oslo Filharmoniske Orkester (Norge) 
• Roland Sandberg, Export Music Sweden & Music Information Center, 

Formand (Sverige) 
• Sten Sandahl, Rikskoncerter, Programafdelingen. Manager (Sverige)  
• Carolyn Paterson, Scottish Arts Council, Music officer (Skotland) 
• Tom Sherlock, Tom Sherlock Management, Manager and agent (Irland) 
• Henk van Leeuwen, Promoter af dansk jazzmusik (Australien).  
• David Shoelsemson, Ted Kurland Associates, VP and Director of 

Management Division (USA).  
 
For det tredje er pengestrømsanalysen foretaget med afsæt i: 
 
• Særkørsler i Kunststyrelsens økonomiske systemer  
• Økonomiske data fra genreorganisationerne 
• Kvalitative interview. 
 
Interviewene er foretaget for at kvalificere de kvantitative, økonomiske 
opgørelser. Følgende otte personer er interviewet:  
 
• Bo Rydberg, NOMUS, Generalsekretær 
• Bodil Høgh, Musikcentret, Koordinator for internationale projekter  
• Gunnar K. Madsen, ROSA, Formand 
• Johanne Møller Sørensen, SNYK, Daglig leder 
• Kåre Emtoft, Dansk Jazzforbund, Sekratariatsleder 
• Mads Westfall, Musikcentret, Leder 
• P-B Gulbrand, Folkemusikkens Fælles Sekretariat, Sekretariatsleder 
• Vagn Jelsøe, Kunststyrelsen, Underdirektør.  
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Bilag: Organisationsanalyse 

I musikmiljøet hersker der i øjeblikket uklarhed omkring arbejdsdelingen 
særligt mellem Kunstrådet, Kunststyrelsen og genreorganisationerne. I det 
følgende kortlægges derfor centrale organisationer og interessenter på 
musikområdet i Danmark med fokus på det internationale musikarbejde.  
 
Kortlægningen giver et billede af, hvilke roller de forskellige aktører på 
området spiller i forhold til hinanden – både offentlige og private. Samtidig 
skaber kortlægningen klarhed over, hvilke ansvarsområder de forskellige 
aktører varetager, og hvordan kompetencefordelingen ser ud mellem dem. 
 
 

7.1 Institutioner under Kulturministeriet 
Kunstrådets Musikudvalg og Kunststyrelsens Musikcenter er to af de centrale 
offentlige aktører inden for områderne musikinformation, musikeksport og 
kulturudveksling. Forud for en nærmere præcisering af disse to instansers 
roller og ansvarsområder opridses den overordnede organisering af 
Kunststyrelsen og Kunstrådet samt Statens Kunstfond.  
 

7.1.1 Kunstrådet 
Omstruktureringen af kunststøtteområdet blev vedtaget i Folketinget ved 
oprettelsen af Kunstrådet primo 2003. Det skete i forbindelse med den nye 
struktur for organisering af kunststøtten og den internationale 
kulturudveksling, omfattende Kunstrådet og Statens Kunstfond, der sammen 
udgør de to strenge i den statslige kunststøtte.  
 
Følgende råd, bestyrelser og centre blev samlet under Kunstrådet: 
 
• Teaterrådet, Statens Musikråd, Litteraturområdet og Billedområdet 
• Dansk Litteraturcenter, Center for Dansk Billedkunst og Dansk 

Musikinformationscenter. 
 
Kunstrådet varetager desuden de opgaver, der tidligere hørte under 
Kulturministeriets Udviklingsfond samt en del af opgaverne fra Kulturrådet 
for Børn. Til Kunstrådet er knyttet et repræsentantskab og rådet omfatter - 
udover rådet selv - fem udvalg for henholdsvis:  
 
• Musik 
• Teater 
• Billedkunst 
• Litteratur  
• Dansk billedkunst i udlandet.  
 
Kunstrådets formål er at fremme udvikling af kunst i Danmark og dansk 
kunst i udlandet. Kunstrådet støtter litteratur, teater, billedkunst, musik og 
andre kunstformer, der kan sidestilles med disse, men som ikke kan få 
statsstøtte efter anden lovgivning. Dermed yder Kunstrådet støtte til stort 
set alle kunstarter og kunstudtryk (dog ikke novellefilm, spillefilm, 
arkitektur, kunsthåndværk og design, der er dækket af anden lovgivning).  
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Kunstrådets støtte gives som tilskud til skabelse og udbredelse af 
kunstneriske værker, projekter, produktioner mv. Kunstrådet har den 
endelige beslutningsmyndighed i forbindelse med tildeling af støtte inden for 
rådets virkeområde. Imidlertid har Kunstrådet, som loven giver mulighed 
for, i vidt omfang uddelegeret beslutningskompetencen til at foretage 
fordeling af og behandle sager til rådets faste fagudvalg. Det er således 
tilsigtet, at sager, der alene vedrører et fagudvalgs område, delegeres til det 
pågældende fagudvalg, medmindre der foreligger særlige grunde til, at 
sagen bør behandles i Kunstrådet.  
 
I kraft af Kunstrådets formålsbestemmelse har rådet ansvar for at støtte 
dansk kunst i udlandet. Det vil mere præcist sige, at ansøgninger om støtte 
til projekter, udstillinger og lignende i udlandet behandles af Kunstrådet og 
dets fagudvalg.  
 
Desuden er det rådets opgave, at:  
 
• Foretage overordnede prioriteringer af økonomi og indsatsområder.  
 
• Koordinere fagudvalgenes arbejde og støtte tværgående initiativer og 

aktiviteter, der er rettet mod særlige områder. 
 
• Fungere som rådgivende instans for kulturministeren i kunstfaglige og 

kunstpolitiske spørgsmål.  
 
Størstedelen af bevillingen skal anvendes til den internationale formidling af 
kunst som en del af kunststøtten. Kunstrådet fordeler pengene til 
udvalgenes disposition. Midlerne er dels opdelt i en fondsdel, hvor 
udvalgene uddeler tilskud til bl.a. studieophold, kunstneres deltagelse i 
internationale udstillinger. Dels i en operatørdel, hvor Kunststyrelsen inden 
for de rammer, som rådet og dets udvalg udstikker, står for indsatsen med 
f.eks. biennaler, udstillinger og messer.  
 
En mindre del af bevillingen går til Kulturministeriets og Udenrigsministeriets 
internationale kulturudveksling, hvor hovedopgaven er præsentation af 
Danmark som kulturnation i udlandet, f.eks. større samlede kulturfremstød, 
kulturaktiviteter i forbindelse med statsbesøg, ambassadernes kulturarbejde 
mv. 
 

7.1.2 Statens Kunstfond 
I forhold til Statens Kunstfond bestod omlægningen i forbindelse med den 
nye struktur for organisering af kunststøtten i, at sekretariatet for 
Kunstfonden blev overflyttet til Kunststyrelsen.  
 
Statens Kunstfond omfatter repræsentantskabet, bestyrelsen samt otte 
kunstkyndige tremandsudvalg inden for billedkunst, litteratur, rytmisk og 
klassisk musik, kunsthåndværk og arkitektur samt film og teater. 
 
Statens Kunstfond har til formål at fremme dansk skabende kunst. Fonden 
kan yde støtte til alle former for kunstnerisk skabende virksomhed. Dermed 
støtter Statens Kunstfond al skabende kunst, uanset om kunstarten ligger 
inden for Kunstrådets virkefelt eller ej. Det er kvaliteten af den kunstneriske 
produktion og det kunstneriske talent, der er det afgørende kriterium for 
tildeling af støtte fra Statens Kunstfond. 
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7.1.3 Kunststyrelsen 
Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Kunststyrelsen blev 
oprettet i begyndelsen af 2003 og fuldt udbygget medio 2003 ved Lov om 
Kunstrådet.  
 
Kunststyrelsen er dannet ved sammenlægning af: 
  
• Kulturministeriets Kunstsekretariat, Internationalt Kultursekretariat og 

sekretariat for Statens Kunstfond 
• De selvejende institutioner Dansk Billedkunst, Dansk Litteraturcenter og 

MIC – Dansk Musik Informations Center 
• Statens Musikråd og Sekretariatet for Teaterrådet 
 
• En del af Kulturministeriets Mediesekretariat 
 
Kunststyrelsens opgaver er: 
 
• At være sekretariat for Statens Kunstfond og Kunstrådet samt deres 

udvalg og repræsentantskaber. 
 
• At forestå tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Kunstrådet samt 

forvalte en række andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet. 
 
• At varetage den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, 

litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som 
kulturnation på baggrund af Kunstrådets beslutninger og handlingsplan 
på det internationale område. 

 
• At fungere som servicecenter på regnskabs-, løn- og it-området for en 

række af Kulturministeriets institutioner.  
 
Kunststyrelsens sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond og Kunstrådet er 
bestemt af følgende ansvarsfordeling med udgangspunkt i 
armslængdeprincippet9: 
 
• Statens Kunstfond og Kunstrådets opgaver er fastlagt af lovgivningen. 

Statens Kunstfond og Kunstrådet har det endelige administrative ansvar 
for fordeling af støtte til kunstnere på hver deres område. 

 
• Det er Kunststyrelsen ansvar at sikre, at organernes beslutninger er i 

overensstemmelse med statens krav til god tilskudsforvaltning, at 
ansøgerne får god vejledning og dækkende information og vejledning 
samt at bistå Statens Kunstfond og Kunstrådet i deres arbejde. 

 

                                                
9 Armslængdeprincippet præciserer forholdet mellem de professionelle kunstnere og 
de støtteydende myndigheder og sikrer ”armslængde” mellem politik og kunst og 
beskytterkunsten mod afhængighed af politisk interesse. 
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Forholdet mellem Kunststyrelsen som styrelse og sekretariat på den ene side 
samt Kunstrådet samt Statens Kunstfond og deres udvalg på den anden side 
kan illustreres således: 
 

Figur 0.1 Organisationsdiagram 
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Ud over sekretariatsbetjeningen af Statens Kunstfond og Kunstrådet 
varetager Kunststyrelsen en række opgaver vedrørende: 
 
• Administrative tilskudsordninger 
• Administration af tipsaktstykket 
• Sekretariatsbetjening af Rådet for Zoologiske Anlæg 
• Sekretariatsbetjening af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning 
• Koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet om 

det internationale kultursamarbejde 
• Lovforberedende arbejde 
• Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget 
• Sekretariatsbetjening for diverse ad hoc-udvalg 
• Deltagelse i samarbejdsprojekter med andre styrelser og ministerier. 
 

7.1.4 International styregruppe 
Den internationale præsentation af Danmark som kulturnation varetages i et 
samarbejde mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet via den såkaldte 
styregruppe for international kulturudveksling. Styregruppen består, foruden 
repræsentanter fra Kulturministeriet og udenrigsministeriet, af formanden 
for Kunstrådet.  
 
Styregruppen har det overordnede ansvar for koordinationen af det 
internationale kulturarbejde og godkender handlingsplaner og budgetter på 
området. Kunstsekretariatets direktør er sekretær for styregruppen. 
 

7.1.5 Kunstrådets Musikudvalg 
Kunstrådets Musikudvalg – giver støtte til følgende aktiviteter:  
 
• International musikudveksling 
• Professionelle orkestre, kor og ensemblers virksomhed 
• Koncertvirksomhed, herunder musikforeninger, festivaler og musik-

dramatik 
• Musikskoler 
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• Musikalsk Grundkursus (MGK) samt anden musikundervisning 
• Efteruddannelse af professionelle musikere mv.  
• Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed 
• Regionale spillesteder 
• Honorarstøtte til rytmiske spillesteder 
• National transportstøtte for orkestre/ensembler  
• Amatørkor og -ensembler samt deres organisationer 
• Faste institutioner på musikområdet 
• Nye musikpolitiske initiativer 
• Musikskolekonsulent. 
 
Omkring tilskudsordningen til international musikudveksling gælder, at 
genreorganisationerne kan søge tilskud hertil. For de organisationer, der 
opnår tilskud, er det således disse, der er ansvarlige for – på baggrund af de 
aftaler, der er indgået med Musikudvalget – at administrere tilskud til 
international musikudveksling inden for institutionens område. Det betyder, 
at tilskud til international musikudveksling inden for de forskellige genrer 
skal søges direkte hos genreinstitutionerne, og at der ikke kan søges tilskud 
til disse formål hos Kunstrådets Musikudvalg. 
 
Tilskud til international musikudveksling inden for de genrer, der ikke har 
fået bevilliget tilskud i et pågældende år, kan fortsat søge tilskud hos 
Musikudvalget. Det er dog udvalgets plan på længere sigt også at lægge 
disse tilskud ud til genreinstitutionerne. Musikudvalget vil lægge vægt på 
både at støtte danske orkestres transport mv. i forbindelse med 
arrangementer i udlandet og bredere definerede aktiviteter inden for 
international musikudveksling, fx projekter, der drejer sig om at få 
betydende udenlandske kunstnere til Danmark.  
  

7.1.6 Kunststyrelsens Musikcenter 
Musikcentret, Kunststyrelsens center for musik, har til opgave at varetage 
alle forhold vedrørende musik inden for Kunststyrelsens område. Opgaverne 
vedrører alle former for musik og omfatter:  
 
• Sekretariatsbistand for Kunstrådet og dets Musikudvalg.  
• Sekretariatsbistand for to af Statens Kunstfonds udvalg (herunder 

tilskudsadministration): 
o Tonekunstudvalget for den klassiske musik 
o Tonekunstudvalget for den rytmiske musik.  

• Varetagelse af det internationale kultursamarbejde inden for musik-
området.  

• Administration og vejledning vedrørende kunststøtteordninger inden for 
musikområdet.  

• Vejledning på musikskoleområdet. 
 
Musikcentret arbejder internationalt med alle musikformer. Musikcentret er 
koordinator for en række internationale aktiviteter på musikområdet og 
fungerer som operatør for blandt andet Kunstrådets selvstændige initiativer 
på området. Centerets opgaver omfatter:  
 
• Dansk deltagelse på internationale musikmesser  
• Medvirken i andre kulturfremstød i udlandet 
• Programmer for besøgende udenlandske journalister 
• Behandling af henvendelser. 
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7.2 Genreorganisationerne 
Der findes en række genrebestemte organisationer, der fungerer som 
paraplyorganisationer og derved bliver bindeled mellem interessenter og 
funktioner inden for deres musikgenre. Samtidig arbejder de for at støtte og 
fremme musikgenren nationalt såvel som internationalt gennem 
kulturudveksling, musikinformation og musikeksport. 
 
I det følgende kortlægges de fire genreorganisationer, der placerer sig inden 
for projektets fokusområder samt Foreningen for Verdensmusik i Danmark:  
 
• SNYK- Sekretariat for Ny Kompositionsmusik  
• Dansk Jazzforbund 
• ROSA – Dansk Rock Samråd 
• Folkemusikkens Fælles Sekretariat 
• Foreningen for Verdensmusik i Danmark. 
 

7.2.1 SNYK - Sekretariat for Ny Kompositionsmusik 
SNYK er en genreorganisation, som varetager arbejdet med musikeksport og 
international musikudveksling inden for klassisk musik og ny musik-området. 
SNYK blev oprettet på initiativ af Dansk Komponistforening og Dansk 
Musiker Forbund. 
 
Organisationen arbejder med henblik på at fastholde og styrke ny dansk 
musiks position både nationalt og internationalt. SNYK fungerer som 
bindeled mellem en række interessenter inden for ny dansk 
kompositionsmusik. Blandt interessenterne hører ensembler, musikere, 
komponister, formidlere, koncertarrangører og publikum.  
 
SNYK er den danske sektion af den internationale organisation ISCM - 
International Society for Contemporary Music. Organisationen arbejder for at 
udbrede ny musik i de 49 nuværende medlemslande. 
 
Sekretariatets vigtigste opgaver består i at: 
 
• Synliggøre ny dansk musik i Danmark og i udlandet. 
• Samle og koordinere viden om ny musik-miljøet i Danmark. 
• Formidle kontakt og information inden for området. 
• Initiere nye aktiviteter og medvirke ved produktioner af ny musik-

begivenheder. 
• Rådgive og vejlede arrangører og musikere i forbindelse med ny musik-

projekter. 
 
SNYK er arrangør og medarrangør af en række danske såvel som 
udenlandske aktiviteter. Her kan bl.a. nævnes: 
 
• World Music Days – musikfestival under ISCM, afholdes på skift i de 49 

medlemslande. 
• InterAct - et internationalt tilbagevendende, tværkunstnerisk 

komponistkursus. 
• Ny Scene – landsdækkende turne med udvalgte ny musik-ensembler. 
• SNYKs Værkdatabase - en fuldstændig up-to-date dokumentation af, 

hvad der eksisterer af ny dansk musik.  
 

7.2.2 Dansk Jazzforbund 
Dansk Jazzforbund er en non-profit interesseorganisation, som arbejder på 
at synliggøre, udvikle og profilere dansk jazz i Danmark såvel som i 
udlandet. Dette gøres gennem informationsarbejde, politisk arbejde, 
økonomiske støtteordninger og igangsættelse af jazzrelaterede projekter. 
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Formålet med Dansk Jazzforbund er: 
 
• At udbrede kendskabet til og fremme mulighederne for jazzmusik i 

Danmark 
• At udbrede kendskabet til dansk jazz i udlandet 
• At samordne og supplere eksisterende informations- og 

registreringsvirksomhed vedrørende dansk jazz 
• At varetage fælles interesser for danske og internationale organisationer 

og foreninger, der arbejder med jazz.  
 
Forbundet arbejder på at styrke dansk jazz gennem forskellige projekter 
inden for videreuddannelse af professionelle jazzmusikere og aktiviteter, der 
har til formål at styrke og profilere dansk jazz. 
 
Et vigtigt redskab er Dansk Jazzforbunds bibliotek, som er videncenter for 
dansk jazz. Her er mulighed for at hente information om både danske og 
internationale jazzmusikere. 
 
Ydermere er det muligt at få råd og vejledning til jazzrelaterede projekter. 
Dansk Jazzforbund rådgiver omkring budgetlægning, udformning af 
pressemateriale og fondsansøgninger samt anviser støttemuligheder og 
vigtige kontaktpersoner.  
 
Af Dansk Jazzforbunds aktiviteter er følgende aktiviteter af international 
karakter: 
 
• International Jazzlancering – stor international jazzlancering over en 

treårig periode med støtte fra Kulturministeriet. 21 bands er udvalgt til at 
profilere dansk jazz internationalt igennem de næste tre år. 

• Vinterjazz – landsdækkende jazzfestival, som også oprettes i andre 
skandinaviske lande. 

• Young Nordic Jazz Comets – nordisk talentkonkurrence. 
• International Corner – møde mellem danske jazzmusikere og 

udenlandske jazzbookere. 
 

7.2.3 ROSA - Dansk Rock Samråd 
ROSA er musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og 
organisationer og er en selvejende non-profit institution. 
 
Formålet med ROSA er: 
 
• At støtte dansk rockmusik og beslægtede genrer via midler fra 

musikloven. 
 
• At bistå offentlige myndigheder i kultur- og musikpolitiske spørgsmål af 

betydning for den rytmiske musik. 
 
• At støtte udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik i Danmark og 

udlandet. 
 

ROSA giver økonomisk støtte til grupper, solister, initiativer m.m. i 
forbindelse med turneer, festivaler og præsentationskoncerter i og uden for 
Danmark. Endvidere yder ROSA rådgivning og vejledning til danske musikere 
og tilbyder information, workshops og efteruddannelsesforløb.  
 
ROSA kan støtte musikere med et beløb op til 50.000 kr. Hvis støttebeløbet 
overstiger 50.000 kr., skal musikerne søge støtte hos Music Export Denmark 
(MXD), jf. Afsnit 4.3.1 
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Som initiativtager til store musikarrangementer kan nævnes den årlige 
SPOT- festival i Århus med deltagelse af musikere fra hele Norden. SPOT 
fungerer som et udstillingsvindue for nye danske bands, og der arbejdes på 
at tiltrække udenlandske musikjournalister med det formål at opnå 
udenlandsk mediedækning samt opdagelse af nye danske talenter med 
internationalt potentiale.  
 
Et vigtigt internationalt projekt er Skand-all-projektet, som skal 
repræsentere og udbrede dansk musik i udlandet. Flere danske bands har 
bl.a. turneret i Tyskland, hvor der er et stort potentiale, og projektet 
forventes at blive udvidet til at omfatte en række andre europæiske lande. 
 
”Udenfor sæsonen” er et årligt arrangement, hvor musikere fra hele Norden 
deltager. Projektet er en form for musikalsk eksperimentarium, hvor genrer 
og generationer kan mødes. 
 

7.2.4 Folkemusikkens Fælles Sekretariat 
Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) er en forening, hvis overordnede 
formål er at formidle og fremme forståelsen og udfoldelsesmulighederne for 
dansk folkemusik i Danmark og i udlandet. 
 
Ansvarsområder for FFS inkluderer: 
 
• Støtte til dansk folkemusik og beslægtede genrer via midler fra 

musikloven. 
• Funktion som folkemusikområdets fælles repræsentation og 

serviceorgan. 
• Arbejde med at fremme samarbejdet mellem de landsdækkende 

medlemsorganisationer. 

FFS fungerer som informationscenter for den danske folkemusikscene og 
som folkemusikområdets koordinator og organ for samarbejdet mellem de 
landsdækkende folkemusikorganisationer: 

• Folkemusikhusringen 
• Folkemusiksammenslutningen  
• Danske Folkedanseres Spillemandskreds. 

Sekretariatet uddeler Folkemusikkens støtte til international 
musikudveksling, eksempelvis støtte til udenlandske turnéer og 
præsentationskoncerter i udlandet. Sekretariatets internationalt rettede 
aktiviteter omfatter:  

• "Folk Music from Denmark" – årlig cd-udgivelse i samarbejde med MXP – 
Danish Music Export & Promotion. Cd’erne er udelukkende til promotion 
og sendes først og fremmest ud til medier og arrangører i udlandet. 

 
• Folkemusik Scenen – katalog over musikere, festivaler, stævner, 

spillesteder, foreninger, medier m.m. i Danmark såvel som relevante 
kontakter i udlandet inden for folkemusikken. 

 
• Folk Music.dk – international lancering af dansk folkemusik over en tre-

årig periode med start i januar 2006. Samarbejdspartnere er DJBFA og 
KOPIFON. Målet med projektet er med udgangspunkt i 4-5 orkestre at 
etablere dansk folkemusik på den internationale scene. 
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7.2.5 Foreningen for Verdensmusik i Danmark 
Foreningen for Verdensmusik i Danmark er en non-profit organisation, som 
blev stiftet i 1992. Foreningen arbejder for at fremme og støtte dansk 
verdensmusik. Foreningen for Verdensmusik i Danmark er den officielle 
interesseorganisation for verdensmusikken og modtager årligt en bevilling 
fra Kunstrådets Musikudvalg. Med begrebet dansk verdensmusik menes 
verdensmusik spillet af musikere bosiddende i Danmark.  
 
Foreningens opgaver består i at: 

• Administrere forskellige støtteordninger 
• Arrangere stævner og workshops 
• Samarbejde omkring festivals 
• Markedsføre og informere om dansk verdensmusik. 

Medlemskab af Foreningen for Verdensmusik i Danmark er individuelt og 
åbent for musikere, dansere, mediefolk, arrangører og andre med interesse i 
verdensmusikken. 
 
Foreningen samarbejder med tidsskriftet Djembe, der også fungerer som 
foreningens medlemsblad. Djembe udkommer kvartalsvis i Danmark, 
Sverige og Norge. Foruden artikler om dans, teater, film, litteratur, med 
videre, indeholder bladet en stor sektion om verdensmusik. Dvs., at alle de 
kunstarter, som befinder sig i krydsfeltet mellem afrikansk, latinamerikansk, 
asiatisk og europæisk kultur omtales. 
 
Som en anden aktivitet udgiver foreningen årligt World Music CDer til 
promotion af dansk verdensmusik i udlandet. Derudover driver de 
Infokataloget og Kunstnerkataloget hvor det er muligt at finde information 
om både danske såvel som udenlandske aktiviteter og organisationer inden 
for verdensmusikken og relaterede genrer. 
 
 

7.3 Musikinitiativer 
Ud over genreorganisationerne findes en række andre aktører og initiativer, 
hvor nogle projekter er oprettet specielt med henblik på at fremme dansk 
musikeksport, mens andre foreninger arbejder for at udbrede kendskabet til 
dansk musik eksempelvis gennem mødet med musikere fra andre kulturer. 
Fælles for alle disse aktører og initiativer er dog, at de har et internationalt 
sigte og er af stor betydning for den danske musikbranche. 
 

7.3.1 MXD - Music Export Denmark 
MXD opstod i 2004 og havde DR, Venue Fonden/Roskilde Festivalen, IFPI, 
DUP og ROSA som initiativtagere. Ideen var at samle de erfaringer, som de 
tre parter hver især har og supplere med et økonomisk bidrag – med henblik 
på en mere effektiv eksponering af dansk musik i udlandet.  
 
Formålet med MXD er at støtte dansk musikeksport og forsøge at fremme 
den internationale formidling af dansk professionel rytmisk musik både på et 
erhvervsmæssigt og et kulturelt plan. MXD har fokus på livemusikken og 
hjælper til med at opbygge internationale karriereforløb for danske 
kunstnere inden for pop/rockmusik. 
 
MXD forsøger at højne det professionelle niveau i Danmark og forventer, at 
kunstnere selv skal finansiere halvdelen af deres udgifter. Dette betyder, at 
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de selv skal være i stand til at finansiere et tilsvarende beløb til det 
støttebeløb, de modtager fra MXD. 
 
Kulturministeriet besluttede i 2004 at støtte MXD med 10.5 mio. kr. over en 
treårig periode.  
 
Midlerne, der anvendes til at fremme eksporten af dansk professionel 
rytmisk musik, er økonomisk støtte gennem initiativer og koncertfremstød, 
en udbredelse af det internationale kendskab til dansk musik samt 
indsamling og bearbejdning af informationer og knowhow.  
 

7.3.2 MXP - Danish Music and Export Promotion 
MXP er et projekt under Dansk Musiker Forbund og initieret af: 
  
• Danmarks Radio  
• Venue Fonden/Roskilde Festivalen  
• IFPI Danmark  
• DUP – Danske Uafhængige Pladeselskaber  
• ROSA.  
 
Projektet sigter udelukkende mod musikeksport, dvs. en international 
markedsføring af dansk musik, danske musikere og komponister. Projektet 
beskæftiger sig med genrerne Folk, Rock/Pop, World, Jazz, Electronica og 
Blues. 
 
DMF og MXP samarbejder med en række musikorganisationer og musikere 
samt managere og pladeselskaber. 
 
De vigtigste samarbejdspartnere er: 
 
• KODA – Komponistrettigheder i Danmark 
• Dansk Jazzforbund 
• ROSA 
• Foreningen for Verdensmusik i Danmark 
• Dansk Musiker Forbund 
• Kunststyrelsen 
• Tocano – cd-produktion 
• Folkemusikkens Fælles Sekretariat. 
 

7.3.3 Rytmisk Musik Danmark – Landsforeningen for danske up-coming-musikere 
Hovedformålet med den landsdækkende forening Rytmisk Musik Danmark er 
at arbejde for at forbedre vilkårene for danske amatørmusikere og up-
coming-musikere og derved fremme kulturudveksling. Organisationen blev 
dannet i 1974 og består i dag af ca. 120 lokalforeninger med omkring 6.000 
medlemmer. Rytmisk Musik Danmark samarbejder med en række vigtige 
danske musikorganisationer med internationale relationer, eksempelvis 
ROSA, Foreningen for Verdensmusik i Danmark og Nordic Culture Network. 
 
Hvert år forsøger Rytmisk Musik Danmark at hjælpe en række bands med at 
nå et større publikum i udlandet, bl.a. gennem støtte til turnéer og koncerter 
i udlandet.  
 
Det internationale arbejde består af:  
 
• Nordic Thrust - et nordisk projekt, der arbejder for at promovere up-

coming-bands og fremme talentudvikling. 
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• Wired - et udvekslings- og organisationsudviklingsprojekt mellem lande 
på Balkan, Danmark og Norge. 

 
Ligesom det er muligt for danske musikere at blive sendt til udlandet og give 
koncerter, er det muligt for udenlandske musikere at henvende sig til 
Rytmisk Musik Danmark, hvis de er interesserede i at samarbejde og skabe 
internationale netværk. På den vis tiltrækkes også internationale kunstnere 
til Danmark. 
 
Formålet med musik- og kulturudvekslingen er at forbedre kommunikationen 
mellem musikere på tværs af grænser og skabe en gensidig forståelse for de 
kulturforskelle, der eksisterer. Ydermere sigtes der efter at udbrede og 
udvikle den rytmiske musik på et internationalt plan og at give musikere 
nogle gode oplevelser ved at møde andre kulturer og musikere. 
 

7.3.4 Musik & Ungdom 
Musik & Ungdom er en landsdækkende organisation, som støtter deltagelse i 
kurser, stævner og lignende musikarrangementer i ind- og udland, hvor der 
er mulighed for kulturudveksling gennem mødet med musikere fra andre 
kulturer. Derigennem får unge musikere mulighed for at opnå nye 
færdigheder. Ydermere giver det mulighed for, at unge talenter kan optræde 
under professionelle vilkår. 
  
Musik & Ungdoms formål er: 
 
• At udbrede forståelsen af og kendskabet til musik blandt unge 
• At lægge grunden til en livslang musisk beskæftigelse. 
 
Musik & Ungdom er den danske organisation af JMI - Jeunesses Musicales, 
som er verdens største ungdoms- og musikorganisation med medlemmer i 
over 40 lande. Hvert år afholdes der 13.000 koncerter for og med børn og 
unge. Musik & Ungdom giver mulighed for deltagelse i en række af dem og 
yder derudover også økonomisk støtte til det. 
 
Musik & Ungdom er bl.a. den danske kontakt til Orkester Norden, Nordens 
Blæsersymfonikere, JM World Orchestra, World Youth Choir, Tysk-
Skandinaviske Musikdage. 
 
Musik & Ungdoms afdelinger er typisk orkestre, ensembler, sammen-
spilsgrupper, kor eller elevforeninger ved musikskoler. Men det kan også 
være amtsorkestre, skoleorkestre, guitarforeninger, en folkemusik-
sammenslutning eller en gruppe studerende ved et af landets 
musikkonservatorier. 
 
 

7.4 Interesseorganisationer 
Udover genreorganisationer og musikinitiativer findes en række 
organisationer, som lægger stor vægt på det faglige, og som varetager og 
repræsenterer danske musikeres og dansk musiklivs interesser. 
 

7.4.1 DMF - Dansk Musiker Forbund 
Dansk Musiker Forbund er en faglig landsorganisation, omfattende musikere, 
musikundervisere, sangere og musikteknikere. Forbundet arbejder på, at 
kendskabet til dansk musik i udlandet øges gennem international 
musikinformation, bl.a. ved: 
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• At repræsentere medlemmerne og til værn for fælles interesser at 
indlede samarbejde med beslægtede organisationer såvel i Danmark 
som i udlandet. 

 
• At støtte medlemmernes sociale, kunstneriske og økonomiske stilling. 
 
• At varetage medlemmernes ophavsretslige og øvrige fælles interesser. 
 
DMF er hovedkraften i MXP – Musik Export Initiativet med det formål at gøre 
dansk musik kendt i udlandet.  
 
Via Nordisk Musiker Union og den internationale musikerorganisation FIM, 
som DMF er del af, bliver medlemmernes interesser varetaget på nordisk, 
EU- og verdensplan. 
 
DMF sikrer, at musikerne får del i ophavsretsmidler samt, at A-kasse, 
myndigheder og beskæftigelsesprojekter osv. er opmærksomme på og 
lydhøre over for musikernes vilkår og behov. DMF repræsenterer musikerne 
på såvel den kulturelle og musikpolitiske side som på den økonomiske side, 
hvad enten det gælder overenskomster og tilskud eller A-kasse og 
beskæftigelse. 
 

7.4.2 Dansk Artist Forbund 
Dansk Artist Forbund (DAF) er en fagforening for udøvende kunstnere med 
egen A-kasseafdeling. Det vigtigste fokus er inden for den rytmiske musik. 
Hovedarbejdsområderne i DAF er det faglige og ofte kulturpolitiske arbejde 
og det individuelle faglige arbejde tilpasset til det enkelte medlems behov.  

Forbundet tæller ca. 1500 artister, sangere, solister - vokale såvel som 
instrumentale, bands, grupper (indenfor rock, pop, jazz, vise, rap, hip hop, 
folk og verdensmusik), show, variete, cirkus og børneunderholdning. 
 
Inden for hovedarbejdsområderne beskæftiger DAF sig bl.a. med: 

• Artisters ophavsrettigheder og eneret (herunder pirateri på nettet)  
• Artisters aflønning i forbindelser med TV/radio-optræden  
• Artisters indgåelse af forlags/management/pladekontrakter  
• Tariffer på live-området  
• Kulturpolitikken på musikområdet/støttepolitik (transportstøtte, live-

jobs, musikeksport)  
• Synliggørelse af medlemmernes tiltag (udgivelser, koncerter, anden 

optræden)  

DAF er meget aktiv i forbindelse med udvalg og debatter omkring kunstneres 
arbejdsmæssige, ophavsretlige og rettighedsmæssige forhold. DAF er derfor 
repræsenteret i de fora, der beskæftiger sig med disse emner. Det er bl.a. 
COPY-DAN, Gramex, AntiPiratgruppen, Samrådet for Ophavsret, Kunstrådets 
Repræsentantskab, ROSA og Phonofile. Endvidere arbejder DAF også aktivt i 
forhold til Kulturministeriet, Folketinget og EU.  
 
Udover disse bestyrelses- og udvalgsposter har DAF også et netværk og 
samarbejde med de øvrige kunstnerorganisationer hvoraf Danske Populær 
Autorer (DPA), Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA) og 
KODA. Dansk Jazzforbund, Foreningen for Verdensmusik og Folkemusikkens 
Fællessekretariat udgør de vigtigste.  
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Internationalt er DAF medlem af sammenslutning F.I.A. (skuepillernes, 
dansernes og artisternes internationale organisation) og samarbejder 
desuden med de nordiske søsterorganisationer og britiske Actors’ Equity – 
fagforening for britiske kunstnere. 

7.4.3 Dansk Komponist Forening  
Dansk Komponist Forening er en faglig sammenslutning af professionelle 
danske og herboende udenlandske komponister. Foreningen har ca. 180 
medlemmer. Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes 
interesse i både faglig, kunstnerisk og økonomisk henseende.  
 
Foreningen forsøger gennem udbredelse af information om dansk musik at 
fremme denne gennem en række aktiviteter, der skal øge kendskabet til 
danske musikere og komponister.  
 
Dansk Komponist Forening tager aktivt del i afholdelse af konferencer, 
projekter og festivaler. Hvert andet år arrangerer foreningen Komponist-
biennale, og i 2004 var DKF vært for festivalen Nordiske Musikdage, hvor ny 
musik fra de fem nordiske lande blev spillet ved en række koncerter i 
København, Malmø og Helsingborg. 
 
Derudover har DKF en komponistdatabase i fællesskab med DJBFA, DPA og 
KODA, hvor samtlige medlemmer af danske musikautorforeninger er listet. 
 
DKF yder økonomisk og juridisk støtte til sine medlemmer, bl.a. i form af 
arbejds- og rejselegater. Foreningen er desuden repræsenteret i et stort 
antal indenlandske bestyrelser og musikorganisationer og har omfattende 
internationale relationer, bl.a. til de øvrige nordiske komponistforeninger og 
til internationale ophavsretsselskaber. Derudover forsøger foreningen at 
hjælpe ved nodeskrivningscomputer, kopieringshjælp og indbinding samt 
ved regelmæssig udsendelse af oplysninger om konkurrencer, seminarer, 
møder og festivaler. 
 
Foreningen samarbejder med de to andre danske autorforeninger – Danske 
Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer og Danske Populærautorer. De udgør 
sammen med Dansk Musikforlæggerforening KODAs råd og bestemmer den 
økonomiske og kulturpolitiske kurs, som KODA skal følge for sine 
ophavsmænd. 
 

7.4.4 DJBFA – Danske sangskrivere og komponister 
DJBFA er en forening for professionelle komponister og sangskrivere inden 
for jazz, rock, folkemusik og beslægtede musikgenrer. DJBFA arbejder for at 
skabe bedre vilkår for danske sangskrivere og komponister.  

I DJBFAs vedtægter fastslås at DJBFA er en fag- og brancheorganisation for 
sangskrivere og komponister: "DJBFA har til opgave at varetage 
medlemmernes faglige og økonomiske interesser. DJBFA kan indgå kollektive 
aftaler med bindende virkning for medlemmerne".  

Når det drejer sig om de elektroniske medier er DJBFA med, også omkring 
hvilke programmer, der skal sendes. DJBFA er også med til at fastlægge 
kulturpolitik, når det offentlige tager beslutninger indenfor musik og de 
øvrige kunstarter. DJBFA sidder også med i Samrådet for Ophavsret, mht. 
revision, ændringer og fortolkning af ophavsretsloven. 

I Dansk Kunstnerråd er DJBFA sammen med de øvrige kunstnerorgani-
sationer med til at fremme debatten om kunstneres samfundsmæssige 
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forhold både herhjemme og i forholdet til udlandet. Der arbejdes for bedre 
ordninger for medlemmerne i forhold til arbejdsløshed, social sikring og 
skattemæssige forhold. 

DJBFA har indflydelse på KODA, NCB og COPY-DAN gennem repræsentanter 
i de styrende organer i de nævnte organisationer. Derudover forhandler 
DJBFA også overenskomster inden for TV-, film-, video-, forlags- og 
teaterområdet. I samarbejde med KODA giver DJBFA økonomisk støtte og 
legater til sangskrivere og komponister. 

7.4.5 DPA – Danske Populær Autorer 
DPA er et fagforbund, der arbejder for at skabe større respekt for den 
populære musik og dens ophavsmænd. DPA varetager komponisters og 
tekstforfatteres ophavsrettigheder. 
 
DPA arbejder ydermere for at få mere dansk musik i dansk radio/tv. DPA har 
i dag ca. 450 medlemmer, som alle er professionelle. Danske Populær 
Autorer er endvidere medlem af Nordisk Populær Autor Union. 
 
DPA arbejder for at forbedre den økonomiske situation og arbejdsbetingel-
serne for komponister og forfattere af populære værker og repræsenterer 
sine medlemmer i råd, udvalg og forsamlinger både statslige og uafhængige 
såvel som nationale og internationale.  
 
DPA tilbyder desuden advokathjælp, mulighed for ophold i arbejdsboliger i 
ind- og udland, mulighed for deltagelse i kurser, seminarer, høringer etc., et 
højt serviceniveau samt fagligt og socialt samvær. DPA sidder med i, eller er 
i dialog med alle relevante branche- og kulturorganisationer.  
 
De vigtigste samarbejdspartnere er KODA, COPY-DAN, NCB, Gramex, DJBFA, 
Dansk Komponist Forening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og 
Phonofile. 
 

7.4.6 IFPI - Pladeselskabernes brancheorganisation 
IFPI Danmark er brancheorganisation for danske fonogramproducenter og 
arbejder for at fremme musik som kulturelt og kommercielt medie. Med salg 
af danske musikudgivelser og beskyttelse af medlemmernes rettigheder som 
overordnede mål, fokuserer IFPI Danmark på musikeksport af dansk musik.  
 
Sammen med Danske Uafhængige Pladeselskaber (DUP) udgør IFPI 
brancheorganisationerne for pladeselskaber, musikforlag, managers, 
bookingfirmaer m.fl. IFPI Danmark står bag de største danske 
pladeselskaber, og IFPIs medlemmer står for ca. 98 % af de musikmedier, 
der udgives. 
 
IFPI Danmarks medlemskreds er sammensat af både danske og udenlandske 
pladeselskaber, hvis omsætning tilsammen udgør mere end 95 % af den 
samlede omsætning fra salg af musikudgivelser i Danmark. IFPI Danmarks 
medlemskreds består af blandt andre Universal Music, Warner Music, BMG 
Denmark, EMI Music, Sony Entertainment og Crunchy Frog. 
 
IFPI Danmark er den danske afdeling af pladebranchens internationale 
organisation IFPI - The International Federation of the Phonographic 
Industry. Organisationen repræsenterer på verdensplan mere end 1500 
producenter og distributører i 76 lande.  
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Formålet med IFPI er at varetage medlemmernes fælles interesser inden for 
bl.a.: 
 
• Beskyttelse af rettigheder – herunder forhandlinger og indgåelse af 

aftaler med andre rettighedshavere og deres organisationer. 
 
• Varetagelse af medlemmernes interesse over for lovgivningsmagten – 

forsøger at præge udviklingen inden for lovgivningen på de områder, der 
vedrører branchen. 
 

• Opkrævning og fordeling af vederlag – sikring af de bedst mulige 
betalingsordninger for udnyttelsen af medlemmernes rettigheder 

 
• Repræsentation af de danske medlemmer over for IFPIs internationale 

afdeling. 
 
• Bekæmpelse af musik-pirateri – aktivt arbejde imod ulovlig udnyttelse af 

medlemmernes rettigheder. 
 
• Uddannelse, forskning samt anden vidensopsamling.  
 
IFPI Danmark producerer og publicerer en række danske såvel som 
udenlandske hitlister på IFPIs hitliste-website – Hitlisten.nu. IFPI udgiver 
ligeledes det elektroniske nyhedsbrev Pladebranchen.NU, hvor tidligere 
artikler også kan læses. Herudover udgiver IFPI Danmark en lokal 
årsrapport, ”Pladebranchen”, ligesom der løbende udføres og offentliggøres 
danske og internationale undersøgelser om markedets udvikling og 
musikkens vilkår.  
 
Igennem flere år har IFPI Danmark deltaget aktivt i en række kollektive 
eksportfremstød. Fra 2005 har IFPI sammen med DR, ROSA, Venue 
Fonden/Roskilde Festivalen og DUP været del af projektet Music Export 
Denmark. 
 

7.4.7 DUP - Danske Uafhængige Pladeselskaber 
Danske Uafhængige Pladeselskaber er en brancheforening, som blev stiftet i 
2002, og som forsøger at fremme dansk musikeksport. Formålet med DUP 
er, at de selskaber, som har danske ejerforhold og arbejder uafhængigt af 
de store multinationale pladeselskaber i IFPI, får deres eget talerør. 
 
DUP skal arbejde for at skabe gode vilkår for cd-produktion, herunder 
fremme cd’en som et væsentligt kulturmedium og sikre brug af danske 
indspilninger i eksisterende og fremtidige medier.  
 
DUP skal fremme medlemsselskabernes interesser over for bl.a. 
organisationer, foreninger og offentlige myndigheder. Ydermere skal de 
forhandle og indgå aftaler på vegne af medlemsselskaberne. Der skal i alle 
henseender lægges vægt på interesserne for danske ophavsmænd, 
udøvende artister og musikere.  I første omgang fokuserer foreningen på 
følgende områder:  
 
• Samling af de små selskaber, som ikke hører til i IFPI. 
• Aktivt arbejde for at forbedre forholdene for medlemmerne og sikre 

medlemmernes rettigheder. 
• Talerør for medlemmerne politisk og over for andre organisationer.  
• Forum for udveksling af erfaringer, ideer og generel debat medlemmerne 

imellem. 
• Arbejde for fordelagtige produktionsaftaler for medlemmerne. 
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7.5 Forvaltningsorganisationer 
Følgende organisationer fokuserer på musikeksporten ved at fokusere på 
varetagelse af både danske og internationale ophavsrettigheder samt 
forvaltningen af danske komponisters, sangskriveres og musikforlæggeres 
rettigheder ved offentlig fremførelse af musikværker. Derudover varetages 
de mekaniske rettigheder, dvs. rettigheder til indspilning af musikværker. 
 

7.5.1 KODA - Komponistrettigheder i Danmark 
KODA er en forening, der forvalter komponisters, sangskriveres og 
musikforlæggeres offentlige fremførelser af musik, eksempelvis i radio eller 
på TV. Foreningen varetager danske og internationale ophavsrettigheder. 
KODA varetager desuden de mekaniske rettigheder, dvs. rettigheder til 
indspilning af musikværker på cd'er, bånd, film og video. Dette sker gennem 
den fællesnordiske forening Nordisk Copyright Bureau (NCB). 
 
KODA har i dag ca. 28.000 danske medlemmer og i alt ca. 63.000 kunder. 
Gennem aftaler med søsterselskaber i hele verden forvalter KODA også 
rettigheder for ca. 1 mio. udenlandske rettighedshavere, når deres værker 
spilles i Danmark. Det er medlemmerne af KODA, som i fællesskab ejer 
foreningen, og foreningen har ikke nogen formue.  
 
KODA drives i nært samarbejde med kunstnernes egne organisationer, 
Dansk Komponist Forening, Danske Populær Autorer, DJBFA og Dansk 
Musikforlæggerforening.  
 
KODAs opgave er dels at lave aftaler om betaling for brug af medlemmernes 
værker, når disse bliver spillet offentligt (fx i radio, ved koncerter, 
restauranter mv.), dels at sende indbetalinger fra dem, der spiller musikken, 
videre til KODAs medlemmer. 
 
KODA sørger hele tiden for at have indflydelse på udviklingen inden for 
ophavsretten, bl.a. ved sit medlemskab i den internationale 
paraplyorganisation for verdens ophavsretsselskaber CISAC. KODA er 
endvidere medlem af GESAC, der er en organisation dannet af 
ophavsretsselskaberne i EU.  
 
Ved indmeldelse i KODA bliver man samtidig medlem af NCB – Nordisk 
Copyright Bureau. KODA forvalter rettigheder til offentlig fremførelse af 
musikværker, mens NCB forvalter indspilningsrettigheder. KODA og NCB har 
aftaler med tilsvarende selskaber i udlandet. De opkræver vederlag, når 
KODA-medlemmers værker bliver spillet eller indspillet i udlandet og sender 
pengene til KODA og NCB, som videreformidler pengene til medlemmerne.  
 
KODA yder direkte støtte til dansk musikliv eksempelvis til indspilning af 
cd'er, koncerter, arbejds- og studielegater, organisatorisk arbejde mv. KODA 
forvalter komponisters og tekstforfatteres offentlige fremførelse af musik, 
eksempelvis i radio eller på tv. 
 

7.5.2 NCB – Nordisk Copyright Bureau 
NCB er et non-profit selskab og et fællesnordisk kollektivt 
forvaltningsselskab, som er ejet af de nordiske ophavsretsselskaber for 
musik: 
 
• KODA i Danmark  
• STEF i Island  
• STIM i Sverige  
• TEOSTO i Finland  
• TONO i Norge.  
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NCB administrerer også indspilnings- og kopieringsrettigheder for 
medlemmerne af de baltiske ophavsretsselskaber: 
  
• LATGA-A i Litauen  
• EAÜ i Estland  
• AKKA-LAA i Letland.  

 
NCBs hovedkontor ligger i København, og der er lokalkontorer i alle de 
nordiske og baltiske hovedstæder.  
 
I samarbejde med KODA og de andre ophavsretsselskaber i Norden, 
varetager NCB komponisters, forfatteres og musikforlags enerettigheder til 
at indspille musik og tekst på cd, bånd, film og video, dvs. de mekaniske 
rettigheder. Disse rettigheder varetages på vegne af komponister, 
tekstforfattere og musikforlæggere i de nordiske og baltiske lande. 
 
NCB har først og fremmest kontakt med pladeselskaberne, der står for den 
primære udnyttelse af de mekaniske rettigheder. Gennem NCB får 
selskaberne tilladelse til indspilning af musik og tekst. En anden vigtig 
kundegruppe hos NCB er film- og videoproducenterne, som ofte bruger 
musik i filmproduktioner eller jingles i reklamer. Desuden giver NCB 
tilladelse til indspilning af musik på radio- og fjernsynsstationer.  
 
Gennem aftaler med andre selskaber over det meste af verden sørger NCB 
for, at rettighedshaverne får betaling, hvis deres musik indspilles i lande 
uden for NCBs område. NCB varetager også rettigheder for komponister, 
sangskrivere og musikforlag fra andre lande gennem et samarbejde med 
disse landes organisationer. 
 
I alle aftaler, NCB indgår med producenter – i plade-, video, og multimedia-
branchen – er der en række kontrolparagraffer, som skal sikre, at NCBs 
medlemmer får den betaling, de har krav på. Ydermere forsøger NCB i 
samarbejde med en række partnere at få stoppet piratkopiering. 
 
NCB har på dette område et udvidet samarbejde med andre organisationer 
både nationalt og internationalt. Blandt de vigtigste samarbejdspartnere er: 
 
• NCB-selskaber i udlandet  
• IFPI (pladeselskabernes internationale organisation) - i Norden, Baltikum 

og internationalt  
• Antipiratgrupper i de nordiske og baltiske lande  
• Toldvæsenet og politiet i de baltiske og nordiske lande.  
 
Ud over arbejdet mod piratkopiering, udfører NCB løbende kontrol og 
revision af musikmarkedet.  
 

7.5.3 Gramex 
Gramex er en non-profit organisation og et kollektivt forvaltningsselskab, der 
på vegne af pladeselskaber og udøvende kunstnere varetager rettigheder i 
forbindelse med offentlig fremførelse af musik på cd'er, bånd m.v. Gramex 
er en selvstændig organisation, der ejes af sangere, musikere og 
pladeselskaber, og de har mere end 93.000 danske og udenlandske 
rettighedshavere registreret.  
 
Gramex har 46.000 medlemmer, som enten er direkte medlemmer eller 
repræsenteret via tilsvarende organisationer i udlandet, som Gramex har 
aftaler med. Medlemmerne er solister, orkestermedlemmer, skuespillere, 
studiemusikere, korsangere, dirigenter og gruppemedlemmer.  
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Gramex indhenter på vegne af sangere, musikere og pladeselskaber 
vederlag fra bl.a. radio- og tv-stationer, når der anvendes lydoptagelser i 
udsendelserne, og når deres musik anvendes til andre offentlige 
fremførelser. 
 
Alle de udøvende sangere og musikere registreres individuelt i Gramex’ 
databaser, hvor det samlede antal registrerede rettighedshavere overstiger 
100.000. Gramex registrerer alle danske produktioner, der bliver udgivet 
samt udenlandske produktioner, der bliver spillet i dansk radio. Gramex 
varetager tilsvarende rettigheder i udlandet i det omfang, gensidigheds-
aftaler med tilsvarende institutioner i andre lande tillader det. 
 
Gramex arbejder også for medlemmernes interesser internationalt. Dette 
gøres ved at deltage i samarbejdet med de internationale hoved-
organisationer og andre internationale organisationer, der varetager 
udøvende kunstneres og producenters rettigheder (Performers' Rights), og 
ved at oprette bilaterale aftaler med andre landes forvaltningsorganisationer. 
Gramex er enten medlem eller observatør i følgende internationale 
hovedorganisationer: 
 
• FIA (Federation Internationale des Artistes)  
• FIM (Federation Internationale des Musicien 
• IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). 
 

7.5.4 COPY-DAN 
COPY-DAN er rettighedshavernes organisation og fungerer som bindeled til 
brugerne.  
 
Foreningen forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere inden 
for bl.a. fotokopiering, kabel-tv, billedkunst og blankbåndsvederlag.  
 
Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for 
udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. COPY-DAN 
forvalter rettigheder på vegne af alle grupper af rettighedshavere, dvs. 
ophavsmænd, udøvende kunstnere, producenter og udgivere. 

COPY-DAN er en fællesforening for fem selvstændige foreninger, der hver 
især står for rettighedsforvaltningen: 

• AVU-kopier – giver skoler og undervisningsinstitutioner adgang til 
audiovisuelt indhold, eksempelvis tv-optagelser fra danske og 
udenlandske tv-kanaler. 

 
• Billedkunst – varetager ophavsrettigheder for billedkunstnere, fotografer, 

tegnere, grafikere, illustratorer og kunsthåndværkere. 
 
• Båndkopi – sikrer vederlag til kunstnere og producenter, når der sælges 

blanke kopimedier i detailhandelen. Vederlagene søger at kompensere 
kunstnere og producenter for tabene ved privatkopiering af musik, tv og 
film.  

 
• Kabel-tv – giver adgang til distribution af tv-kanaler fra nabolandene og 

håndterer andre ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af tv- 
og radiokanaler.  

 
• Tekst & Node – repræsenterer rettighedshavere til bøger, tidsskrifter, 

aviser og noder, som benyttes i undervisningssammenhæng og i 
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erhvervslivet til orientering af personale samt rettighedshavere, der 
skriver i eller udgiver trykte medier. 

 
En lang række medlemsorganisationer står bag COPY-DAN og er 
repræsenteret i de seks COPY-DAN-foreninger. De har givet COPY-DAN-
foreningerne til opgave at varetage deres medlemmers ophavsretlige 
interesser, når kopiering erstatter salg.  
 
COPY-DAN har til formål at fastlægge en række fælles retningslinjer til gavn 
for rettighedshaverne ved en koordinering af forvaltningen af rettigheder. 
Dette gøres for at støtte medlemmerne gennem tilvejebringelse af en 
teknisk-administrativ overbygning, som kan effektivisere og billiggøre denne 
forvaltning. 
 
 


