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FORORD
af RasmussenNordic

FORORD
I efteråret 2021 henvendte Aabenraa Kommune sig til kulturkonsulenterne RasmussenNordic med et ønske
om at lave en behovsafdækning vedrørende mulig etablering/nybygning af rammer for musiklivet i Aabenraa,
hvor musiklivet kan øve sig, dele faciliteter og afvikle koncerter. Afdækningen fokuserer primært på behov hos
den rytmiske musiks udøvere i området.
En del af ønsket med at afdække behov for den rytmiske musik, handler også om at undersøge
musikfødekæden i miljøet. Hvordan stimuleres borgernes lyst til at være udøvende indenfor den rytmiske
musik?
Rapporten er udarbejdet med formålet at give et beslutningsgrundlag for udvikling af musiklivet:
1.
Hvad er der behov for?
2.
Hvad kan man gøre?
3.
Hvad anbefaler vi som minimum at gøre?
Der blev der foretaget 15 kvalitative interviews blandt organisationer med fokus på musik, samt med musikere
på flere niveauer. Der er også gennemført to benchmark-interviews med kommunalt styrede musikhuse i
andre kommuner. Interviewpersonerne inkluderede:
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●
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Unge amatørmusikere
Unge og voksne professionelle eller semiprofessionelle musikere
Aabenraa Musikråds formand
Ansvarlig for projektet, Sønderjylland Jammer
Leder ved Aabenraa Live
Musikskoleleder og medarbejdere
Musiklærer ved gymnasiet Aabenraa Statsskole
Musikbutikejer
Leder ved Helsingør Kulturværft
Leder ved Horsens Kulturkulissen

Interviewene tegnede et klart billede af en kommune med masser af råmateriale, engagement og potentiale,
men også udfordringer og et vist mismod i et ellers aktivt musikliv. Aktørerne er bekymret over om
engagementet blandt musikere falder, hvis der ikke sker indsatser på området. De musikudøvende borgere
udtrykker behov for, at der bliver taget hånd om de udfordringer, der lige nu begrænser musikmiljøet og
musikfællesskaberne i at udfolde sig. Aabenraa Live har været med til at øge antallet af koncerter i området
og dermed give flere tilbud til musikforbrugere, men det har ikke systematisk styrket de lokale udøvere. De
musikudøvende borgere har heller ikke de nødvendige faciliteter og scener, især for store grupper, unge og
rytmiske musikudøvere. Mens der klart er
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muligheder for at forbedre vilkårene for musiklivet i Aabenraa ved at sørge for flere faciliteter, så er der dog en
underliggende strukturel udfordring, som handler om at sikre organisering, retning og facilitering af
fællesskaber eventuel fra kommunens side.
I rapporten kan man læse om de vigtigste behov, som kan imødekommes med igangsætning af større eller
mindre indsatser. Informanterne har også beskrevet musikkens økosystem i området, så man får overblik
over, hvordan musikmiljøet fungerer i Aabenraa, og hvorfor der er udfordringer med sammenhængskraften på
tværs af udøvere og organisationer. Fødekæden var et vigtigt emne, da flere gav udtryk for, at der var
problemer med at få nye musikudøvere ind i miljøet. I afsnittet om to andre kommuners tilgang er der mange
gode ideer og løsninger til, hvordan man som kommune kan understøtte græsrodsinitiativer og fungere som
samskabende partner for lokalmiljøet. Rapporten slutter af med en række trin som kommunen kan tage for at
sikre et rigt musikliv fremover.

Søren Mikael Rasmussen
Direktør i RasmussenNordic
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9 største behov
I Aabenraas musikmiljø

9 største behov

1

Behov for netværk blandt musikorganisationer
Netværket mellem organisationer som beskæftiger sig med musik i Aabenraa kommune er
meget personafhængigt, og det bygger mere på relationer end på struktur. Et flertal af de
interviewede ønsker et forum forankret i kommunalt regi, hvor spillesteder,
uddannelsessteder, organisationer og kulturpolitisk aktive individer, sammen kan mødes og
diskutere udfordringer, løsninger og udvikling. Det er nødvendigt med kommunen som
afsender på dette netværk, fordi udvikling af musiklivet kræver både investering og politisk
opbakning for at kunne lykkedes. Derfor er der et stort ønske om en netværksperson ansat i
Aabenraa Kommune med ansvar for musiklivet og netværksarbejde bredt i musiklivet.
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Behov for sociale rum og netværk mellem musikudøvere

Især blandt yngre musikere er det et klart budskab, at det ikke er nok at få nye faciliteter for at
løfte musiklivet. Musik har en social kerne, og derfor trives især de unge gymnasieelever i
musikken godt på skolens musiske linje, hvor der er mange arrangementer, hvor fokus er på
frivillighed, samvær og samspil. Men blandt dem som ikke går på gymnasiet, er der
frustrationer og ensomhed og tab af motivation. De føler sig ofte alene, og de har svært ved at
finde ligesindede. De efterlyser et bedre fundament under musikmiljøet. Manglende kontakt
kan føre til, at man taber en masse potentielle ildsjæle, med ideer og engagement, der kunne
puste liv i musikmiljøet, hvis de fik et sted at mødes og hjælp til at netværke.
Det sociale rum, der oftest peges på, er en lille amatørscene, som kan bruges i løbet af
hverdagen. Behovet er “et sted at hænge ud”, og hvor man ved at her kommer der andre
unge med interesse for musik. De unge ønsker en form for vært til stede regelmæssigt med et
stort kendskab til og netværk i musiklivet i området. En som kan pege folk i den rigtige
retning, når de har gode ideer og introducere musikere for hinanden. Det sociale rum skal
også holdes i gang med arrangementer for musikere, såsom bandaften, konkurrencer,
samspil, jam og sangskriveraften, eller at man hjælper hinanden med at producere eller
promovere musik. Der er stor efterspørgsel på øvelokaler i forlængelse af et fælles sted.

9

“Hvor er musiklivets fodboldbaner?”

3

Behov for øvelokaler

Der er efterspørgsel på øvelokaler i sådan en grad, at orkestre, kor og bands tager til
Sønderborg og Haderslev, eller bruger op mod 100.000 kroner på at bygge deres eget.
Orkestre og kor er afhængige af gymnastiksale, aulaer og andre lokationer, hvor de ikke er
“første-brugere”. De er ofte nødsaget til at rykke rundt blandt mange forskellige lokaler der
ikke er særligt egnet til musisk udfoldelse. Selvom musikskolen og gymnasiet har øvelokaler,
er de oftest kun åbne for deres tilmeldte elever, og flere bemærker desuden at kvaliteten af
øvelokalerne ikke er gode nok, med udstyr der kun virker halvdelen af tiden. Alle udtrykker
udfordringer med at kunne opbevare instrumenter.
Med den store mængde af kor og orkestre i området er der især behov for store øvelokaler,
minimum 2, med akustik til henholdsvist akustisk og rytmisk musik samt kor. Dog vil man med
de mange større grupper nok have behov for mere end 2 øvelokaler.
Dertil kommer øvelokaler til de mindre bands og musikere, som også mangler steder at booke
sig ind.
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Behov for mindre scener

Især fra unge uden tilknytning til Musikskolen var der også en klar erfaring med, at musik ofte
ikke er nær så interessant at holde fast i, hvis ikke man har mulighed for at komme ud og
spille for andre. Musikmiljøet er altså afhængigt af scener til de forskellige typer
musikudøvere. Det er især et behov hos de mange unge musikudøvere, både de
semiprofessionelle og de ambitiøse talenter og amatører.
Der synes at være behov for en mindre scene med plads til 50 tilskuere for amatører og
subkulturmusik. Derudover mangler der en en scene for semiprofessionelle og større
orkestre, kor og bands med plads til omkring 100-200 tilskuere.

11

5

Et samlende musikhus
Der er en klar overvægt af interviewede, der gerne ser, at man samler mange af musiklivets
faciliteter og sociale arrangementer i ét hus, med argumentet om at det vil understøtte
musikkens økosystem og udvikling i langt højere grad end de mange spredte lokationer, som
vi ser i dag. Der er behov for sammenhæng og sammenhold på tværs af orkestre, kor og
bands, da de alle gerne vil møde nye musiske bekendtskaber, der kan inspirere udøverne og
føre til nye musikalske konstellationer og musikalske begivenheder i lokalsamfundet.
Især de lidt ældre musikudøvere peger på, at man kan genopdyrke det græsrodsmiljø, som
var stærkt i 80erne og 90erne, men som gradvist er forsvundet fra området. Der er en del
musikinteresserede unge der flytter fra byen, netop fordi der ikke er et kreativt og aktivt
fællesskab.
Et musikhus med en scene kan også fremme lokalt udbud af koncerter, så det ikke i ligeså høj
grad bliver store navne fra resten af Danmark, der giver koncert Der er et klart ønske om, at
det bliver et hus med liv i. Et sted, hvor man kan komme hvis man spiller musik, men hvor folk
også har lyst til at lytte til en mindre koncert. De unge ønsker sig noget, der ikke føles så
formelt, så de oplever, at der også er plads til dem og deres facon. Samtidig ønsker kor og
bigbands sig huset, fordi de har brug for at kunne regne med at være et fast sted.
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Behov for politisk retning og strategi for musiklivet
Der er et behov for afklaring af, hvilken rolle kommunen skal spille for musiklivets udvikling.
Fra samtlige informanterne var der en klar fornemmelse af, at musiklivet ikke var blevet
prioriteret fra kommunens side over mange år. Der var en oplevelse af, at der var et bedre og
mere aktivt musikliv før i tiden med flere scener, øvelokaler og opholdssteder. Der er således
et udbredt ønske om, at der politisk bliver tegnet en vision for musiklivet, der også peger på
en mere sammenhængende retning for musikere og musikliv. Musikrådet har i mange år
advokeret for forskellige tiltag, der kan styrke musiklivet, men der er behov for at der bakkes
op politisk og prioriteres. Der er et ønske om, at man politisk tager stilling til at brande og
fremme interessen for musik aktivt.

Musiklivsværter / ledere
En del af de interviewede fremhæver, at Nygadehuset tidligere har fungeret godt som både
spillested og samlingsrum for musiske fællesskaber. da der var en dygtig leder, som forstod
at hjælpe med de ideer, der opstod i miljøet og som var god til at introducere musikere for
hinanden og skabe inklusion. Der er et behov for synlige og tilgængelige musiklivsværter
med forståelse for ledelse, relationer og musikalsk fagligt arbejde, som kan skabe
communities og samtidig hype, det der sker på scenerne og understøtte, at nye udøvere tør
at stille sig op på en scene. Musikværter skal være linket mellem amatører og professionelle
musikere, samt netværket mellem musikorganisationer.
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8

Talentudvikling
Der er et behov blandt de ambitiøse og talentfulde musikere for et initiativ til talentudvikling.
Både unge og ældre musikere med ambitioner om at blive professionelle havde en oplevelse
af, at Aabenraa ikke interesserer sig for talenter. Der blev nævnt mange eksempler fra andre
kommuner, som havde forskellige initiativer for at støtte og fremme talenter.
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Samskabelse og borgerinddragelse
I relation til ønsket om at skabe et socialt musikmiljø og kulturfællesskaber med målet at
fremme musik i Aabenraa, peger erfaringer på, hvor vigtig det er med frivillighed og ildsjæle.
Helsingør Kommune og Kulturværftet har skiftet kurs fra fokus på at drive spillesteder, hvor
musiklivet består af arrangementer med professionelle musikere - til at prioritere at være en
medspiller i lokalmiljøet. Her viser erfaringerne, at det er vigtigt at fremme borgernes egne
initiativer og være en kommune der agerer som medspiller i forhold til borgerne i stedet for en
kurator. Alle informanterne siger, at der er masser af folk der spiller musik og producerer i
Aabenraa, ildsjælene er der. De har bare brug for en kommune, der faciliterer fællesskab om
det musiske engagement.
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Kortlægning af musiklivet
Hvor findes udfordringerne?

Kortlægning af musiklivet
Struktur, potentialer og udfordringer

For at forstå baggrunden for musikudøvernes behov og for at bibringe en nuanceret forståelse for
musikmiljøet i kommunen, vil der i de næste afsnit blive skitseret et billede af strukturen og
organiseringen i musikmiljøet. Et sådant overblik kan understøtte beslutninger og retning i
områdets musikpolitik i fremtiden. Rapporten ser på, hvor i musiklivet der er størst udfordringer,
hvordan musikaktørerne samarbejder og hvordan musiklivets fødekæde ser ud. Indblik i
fødekæden skal hjælpe med at forstå, hvordan kommunen kan arbejde med at fremme interessen
i at forbruge og udøve musik fra barndommen ind i voksenlivet, så musiklivet får det bedst mulige
fundament og opslutning på græsrodsniveau.
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Økosystem
& organisering af musiklivet
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Musikkens økosystem i kommunen
SAMMENHÆNGSKRAFT OG NETVÆRK

En vigtig faktor, for et rigt og
velfungerende musikliv er, hvor stærke
samarbejder og relationer, der findes på
tværs af musikere, spillesteder,
uddannelsessteder, kommune, amatører
og musikforbrugere. Interviewene gav et
klart billede af, at der er behov for
forbedringer på dette område, og der er
gode muligheder for, at man med relativt
få tiltag kan gøre en massiv forskel.
For at give overblik over vigtige aktører
og deres interne relationer skitseres
overordnet udfordringer i strukturen i
Aabenraas musikmiljø.

Uddannelsesorganisationer

Kor, orkestre &
ensembler

Spillesteder, koncerter
og festivaler

Kommune &
musikråd

Musikforbrugere
Musikudøvere:
Professionelle,
semi-professionelle og
amatører
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Det korte overblik
UDDANNELSE
■
■
■

■

Folkeskolerne har musikundervisning, men der er stor forskel på niveauet af undervisningen.
Aabenraa har en musikskole, hvor det er muligt at lære sang og musik. De fortæller dog selv, at de har
udfordringer med at få nye brugere, især fra unge interesserede i bands og rytmisk musik.
Gymnasiet har en musiklinje og en fløj på området, dedikeret til musik. De har også et meget populært
frivilligt efter-skoleprogram med big band og kor. Gymnasiet har ry for at være et sted, der er rigt på
musikliv, men tilslutningen til musiklinjen er faldende.
Mange som spiller musik kommer dog ikke nødvendigvis igennem musikskolen eller musiklinjen på
gymnasiet. Der er et betydeligt antal selvlærte amatører og semiprofessionelle musikudøvere, som ofte
bliver afkoblede fra resten af musikmiljøet, da de mangler netværk. (+1000 udøvere. Kilde: Musikrådets
igangværende undersøgelse).

KOR, ORKESTRE & ENSEMBLER
Der er et stort antal kor, orkestre og ensembler i byen, over 30 officielle, og hertil kommer de uofficielle og
private bands og grupper. Aabenraa beskrives derfor som at have ret gode muligheder
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for voksne, der gerne vil bruge tid på musik i denne form, selvom disse grupper ofte har en del udfordringer med
fx øvelokaler. Uden de mange mindre bands og grupper rummer Aabenraa:
Orkestre: Aabenraa Brassband, Aabenraa skoleorkester, Bigbandet Pianoforte, Den Sønderjyske Garde,
Honeyball Bigand, Jomfru Fanny Bigband, SASO Sønderjyllands AmatørSymfoniorkester, Syddansk
Messingensemble, Tinglev Brandværnsorkester, Belleboys,
Musikskoleensembler: A minor Bigband, B major blæsere, Folkemusikorkestret, Guitarensemblet,
Strygergruppe A+B+C, Aabenraa Marimba,
Kor: Aabenraa Shantykor, Damekoret Ekko, Fladhøjkoret, Frøslev Sangforening, Gospel Family,
Grænselandskoret, Lungekoret Pusterummet, Musikvereinigung Nordschl., Padborg Sangkor, Rytmebaks, Sct.
Jørgens Pigekor, Sct. Nicolai Cantori, Solstrålerne (LEV), Sønderjysk Folkekor, Tinglev Sangkor, AabenRock.

SPILLESTEDER, KONCERTER & FESTIVALER
■

Aabenraa Live er et forholdsvist nyt initiativ fra 2019, der laver koncerter i hele kommunen på
forskellige venues. Det har til formål at styrke det rytmiske musikliv, og har ifølge informanterne
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■

■
■

haft en rigtig god effekt på livemusik i området. Leder Morten Vilhelm er kommunalt ansat. (2,5 mio årligt
i støtte)
Kulturhuse, kirker og andre offentlige kulturrum, så som skoler og sportshaller rummer ofte sang og
musikoplevelser, men de synes ikke nødvendigvis at være særlig systematisk integreret med hinanden
og resten af musiklivets aktører.
Gazzværket, Sønderjyllandshallen, Nygadehuset er de spillesteder, der har professionelle scener til
de musikudøvende, der ønsker at komme ud og optræde.
Øvelokaler: Der findes øvelokaler på gymnasiet, kun for gymnasieelever. Der findes øvelokaler i
musikskolen, men de er forbeholdt musikskoleelever/hold som udgangspunkt. Der findes et øvelokale i
Agora har et øvelokale, som er hjem for 5 faste bands. Musikskolen har også et øvelokale, som bands
tilknyttet skolen kan låne gratis i Nygadehuset. Andre skal betale 200 pr. person, pr. kvartal for at låne
det og musikskolehold har førsteret til tider.

MUSIKUDØVERE: PROFESSIONELLE, SEMIPROFESSIONELLE OG AMATØRER
Ifølge informanterne findes der en ret stor mængde borgere, der står uden for musikuddannelsesinstitutionerne
og de store orkestre og grupper. Det er solomusikere, musikere der producerer hjemme hos dem selv, bands,
enten professionelle, semiprofessionelle eller amatører, som står uden for de øvrige netværk. Disse er svære at
få overblik over, og måske netop derfor synes de ofte at blive glemt. Mens de ældre i denne gruppe trives fint og
har opbygget netværk gennem årtier, så er især de unge frustrerede og flytter fra byen for at komme til
Sønderborg, Odense eller andre byer, hvor de oplever, at der er et bedre musikliv for udøvere som dem. De har
et stort ønske om at få lov til at optræde i Aabenraa og om at indgå i musiske fællesskaber, men de ved ikke,
hvor de skal gå hen.
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KOMMUNE OG MUSIKRÅD
Kommunen har i mange år haft et musikråd med formålet at styrke musiklivet. Men der synes at være
en udbredt opfattelse i Musikrådet, at man ikke får opbakning politisk. Allerede tilbage i 2006
udarbejdede forløberen til musikrådet en rapport med anbefalinger til at styrke musiklivet, hvor man
fandt en række behov, som stadig skinner igennem i denne undersøgelse. Alligevel er der ikke sket
meget de sidste 15 år. Mange initiativer som var planlagt blev ikke til noget, hvilket kan spores i
interviewene som en frustration og tab af tiltro til kommunen.
“Der er sat nogle gode ting i gang med Aabenraa Live, men man gør stadig ikke noget
for at det kommer indefra. Man arrangerer bare koncerter i stedet for at få engageret
de aktører der er i musiklivet. Hvis man gerne vil noget med det, må man investere i
det. Så kommer frivilligheden også til at blomstre.”
Semiprofessionel musiker

“Siden 80erne har der været mange planer om et musikhus. Dengang fik vi lavet et
projekt (mindre end Sønderjyllandshallen) og det skulle ligge i gården i Nygade. Det
skete ikke, og man har kigget mange steder siden – så er der ikke sket meget over de
sidste 30-35 år.”
Ansat på musikskolen
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Læringer angående økosystem
Hvad karakteriserer økosystemet i dag?

Musikmiljøet er opdelt i enklaver, som internt ofte har stærke netværk, eksempelvis taler man nemt sammen på
tværs af orkestre, hvis nogen er blevet syg, og man har behov for en anden violinist. Der er altså masser af
personlige relationer. Til gengæld er disse enklaver ret lukkede og musiklivet som en samlet enhed eksisterer
ikke rigtig. Denne mangel på overordnet struktur kan være en barriere for udvikling på området.
Mange af de store organisationer, som musikskole og folkeskoleinteressenter, udtrykker også ønske og behov
om bedre samarbejde på tværs, men ingen har ejerskab på netværks og relationsarbejdet.
Mange unge musikere står uden for et netværk, og de udtrykker tab af motivation, og de har udfordringer med at
vide, hvor man finder musikalske fællesskaber.
Det kunne gavne økosystemet, hvis man får et mere samlet musikliv, hvor der er fokus på at fremme
musikinteressen i fællesskab, og hvor der skabes rum for de unge til at mødes og eksperimentere med
musikken. Der er gode muligheder og villighed til at gå sammen om nye typer events eller tiltag i lokalmiljøet og
dermed styrke græsrodsmiljøet.

23

Fødekæde
Udfordringer og potentiale
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Musikkens fødekæde i kommunen
Hvordan fremmes interessen i at udøve og forbruge musik

En stærk og velfungerende fødekæde er en forudsætning for at sikre et godt musikmiljø på den lange bane.
Hvordan tiltrækkes man nye brugere af musiktilbud i området? Hvordan sikrer man, at dem som er
interesserede i musik også har muligheden for at handle på det og hvordan understøtter både uddannelser og
livearrangementer, at nye interesserede finder de fællesskaber de ønsker sig?
Flere informanter gav udtryk for, at der er udfordringer med at engagere nye musikudøvere. Derfor ser
rapporten på de næste sider på denne problematik.
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HVOR FREMMER AABENRAA KOMMUNE LYSTEN TIL BRUGE OG UDØVE MUSIK?

MUSIKOPLEVELSER

MÅDER AT LÆRE MUSIK

FOLKESKOLE

MUSIKSKOLE
SELVLÆRT

NYE
MUSIKUDØVERE

LIVEMUSIK PÅ SCENER
FESTIVALER

AMATØRER

GAZZVÆRKET

SEMIPROFESSIONELLE

AABENRAA LIVE

PROFESSIONELLE
PRIVAT UNDERVISNING

BANDS

KULTUR- & FORSAMLINGSHUSE

BIG BANDS
GYMNASIUM

KOR

PRIVATE & SELVORGANISEREDE
GRUPPER

ORKESTER
VIDEREGÅENDE
MUSIKUDDANNELSER I
ANDRE KOMMUNER

SØNDERJYLLANDSHALLEN
KIRKER

Hvis man vil sikre en god
fødekæde med mange nye
musikudøvere i Aabenraa kan man
fokusere på de oplevelser, der
inspirerer borgerne til at begynde
med musikken.
Her ses en model over de 2 sfærer
man kan arbejde med lokalt, som
ofte er der, hvor de unge møder
musikken.
Lilla er de musikoplevelser, som de
oplever i området. Her skal man
sikre sig, at der er aktiviteter,
muligheder og koncerter i
kommunen, som fremmer
interessen for musik.
Orange er musiktilbud i
uddannelsesregi, som kan inspirere
unge, men også andre muligheder
for at lære, som kan være vejen ind
i musikken.
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Musikskolen har fået sværere ved at tiltrække rytmiske elever
Musikskoler er ofte en meget essentiel del af fødekæden i områdets musikliv. Musikskolen udtaler, at de har
svært ved at rekruttere.
“Vi mangler rytmiske elever. Men jeg tror, at vi skal have fat i dem helt fra 4-5-7 klasse, ved at vi skaber
samspil med dem i skolerne. Det er svært at trække dem til, når de er blevet lidt ældre. Og det er også dyrt.
Det kan koste op til 5000 kr. om året, og det holder nok også nogle væk. Også selv om vi skaffer dem legater,
så de kan få et års friplads.” Michael J. Kjær, afdelingsleder på Musikskolen
Søs Vikkelsøe, leder på Helsingør Kulturværft advarer også imod, at man antager, at alle musikinteresserede
tager den samme rute gennem musikuddannelseskæden, mange er også selvlærte.
“Det er dyrt at gå på musikskole. Det skal man holde øje med. Det er ikke der al kreativiteten ligger længere.
Qua at man kan så meget online nu med instrumenter, så er det et meget mere differentieret landskab og
mere interessant. Jeg tror, man skal være klar på, hvor musikken og ungdommen er henne i kommunen. Hvor
hænger de ud henne, hvad er de optaget af? Man skal se dem.” Søs Vikkelsøe, leder Helsingør Kulturværft
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Disse musikinteresserede er muligvis slet ikke interesserede i den form, som musikskolen har i dag. Det kan
skyldes pris, men det kan også skyldes en fundamental forskel i tilgang til læring. Der foreligger en
undersøgelse fra Aarhus Musikskole, der opdeler musikelever i segmenter med forskellige behov. Et af
segmenterne, der udgør ca 12 % af eleverne som går på musikskolen, har en tilgang til musikken og til læring,
som ikke nødvendigvis gør, at de trives med musikskolens form for undervisning. Dette segment er vældig
fokuserede på mulighed for selvudtryk, og det passer ikke med undervisning, hvor alle skal lære den samme
sang eller melodi, og hvor fokus ikke er på at skabe sin egen musik. Det er eksemplificeret hos informanterne
Twins of June:
“Vi blev hurtigt trætte af musikskolen, for det var ikke, når du havde lyst til at spille, det var når du SKULLE.
Det var tvangsmusik og det gad vi ikke.” Twins of June
Det handler ikke om, at musikundervisning skal droppes, men at den skal suppleres med noget andet, der skal
komme et andet sted fra end musikskolen, eller at Musikskolen “opfinder” muligheder for denne type elever,
hvis man ønsker at styrke denne del af fødekæden, der har meget fokus på at skabe egen musik.
Statsskolen nævnes af alle som et sted, hvor der er godt gang i musikken. Her fortæller musiklærer Jacob
Kjøller Andersen, at det ikke nødvendigvis er undervisning i sig selv, som er motiverende, for dem som spiller
musik. På Statsskolen er det snarere muligheden for samspil, og det at få lov at komme ud og optræde, som
er vigtig for de unge:
28

“Der er stor interesse i fritidsaktiviteter. Det fungerer ikke godt, hvis vi ikke er ude at spille koncerter. Det er
motiverende, når der er anledninger til at spille,” Jacob Kjøller Andersen, gymnasielærer
Det er noget, der generelt vækker genklang hos mange musikere. Oscar Meyer-Ottosen, der er
musikstuderende, forklarer, hvorfor han har oplevet musikskolen i Sønderborg, som velfungerende:
“I Sønderborg har de et kæmpe miljø på musikskolen. De kender alle hinanden og kender os der går på MGK.
De har en helt anden tilgang til hvordan man går på musikskolen. Der er et stort socialt rum lige når man
kommer ind, hvor der er sofaer og stole, og folk spiser deres madpakker og laver deres lektier og taler med
alle, man får øje på. Folk vil rigtig gerne bruge øvelokaler i stedet for derhjemme. Især trommeslagere. Det er
også federe at øve der, for så er ens kammerater der, og det bedste i verden er at øve sammen med folk. Der
er også meget jam. Det sker tit, at jeg bliver spurgt, om jeg lige vil være med. Der bliver også afholdt
arrangementer jævnligt, hvor alle bare er inviterede på musikskolen og så er der bare fest. Både social fest og
tag dit instrument med fest. Og så lærer man jo hinanden at kende og så er det 10 gange nemmere at gå hen
til folk og spørge, vil du spille med mig. Det er en helt forskellig verden fra Aabenraa.” Oscar Meyer-Ottosen
Det tyder altså på, at man kan styrke interessen og brugen af musiktilbud blandt unge, hvis man også tænker i
sociale og åbne miljøer.
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Samtidig er der et klart udtrykt ønske fra musikskolen om et tættere samarbejde mellem dem og andre
organisationer - med det klare formål at styrke fødekæden.
“Nogle af vores lærere synes vi er for lidt plantet ude på skolerne. Der sker for eksempel meget på Statsskolen
(gymnasiet), og der er et ønske fra dem om et tættere samarbejde med gymnasiet. Især nu hvor der er
kommet mere gang i koncerterne i byen via Aabenraa Live.Vi giver også koncerter rundt omkring på
folkeskolerne. Men vi har svært ved at få skabt kontakt til de miljøer.” Ole Plauggard, afdelingsleder på
Musikskolen

Faciliteter spiller meget ind i om fødekæden fungerer, fordi de sørger for, at alle har én ‘sportshal´ hvor man
ved, at man kan møde ligesindede og udvikle i fællesskab, især når man ikke er en del af den organiserede
musikskoling:
”Vi har brug for steder hvor vores mange aktive amatør og semiprofessionelle musikere kan mødes og øve
sig. Grundlæggende har vi jo fødekæden på plads i både folkeskoler, gymnasier og Musikskolen, men den
knækker, fordi der ikke er nogen ”fodboldbaner”, hvor man kan spille sammen og øve sig sammen” Edna
Rasmussen, leder af Musikskolen
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Den lokale livemusik er udfordret, da de ikke har en scene og mangler initiativtagere
og et stærkere græsrodsmiljø
Som flere informanter nævner, så er det en stor motivationsfaktor for folk, der elsker at spille musik, at de har
muligheden for at komme ud og spille for andre. Det er en af de store udfordringer for fødekæden i Aabenraa.
“Aabenraa Live er jo professionel musik, men det har ikke smittet af på en måde, så vi har fået koncerter med
lokale musikere. Men Aabenraa Live har jo bidraget meget til musikmiljøet, blandt andet via Gazzværket. Nu
er der jo mange koncerter, mange flere end tidligere. Der har været et miljø for år tilbage, hvor der var et
græsrodsmiljø, men det findes ganske enkelt ikke mere. Det miljø arrangerede selv koncerter m.m. I dag sker
det slet ikke. Her spiller de måske lidt privat til en fest, men det er svært at komme ud at spille for de unge.”
Michael J. Kjær, afdelingsleder på Musikskolen
Leder af Aabenraa Live, Morten Vilhelm ser en stor mulighed i, at organisationen er med til at styrke
græsrodsmiljøet: ““Vi er jo vant til at rådgive og tale om musik, skaffe netværk, koncerter og meget andet. Det
vil være guld værd for udøverne” Morten Vilhelm
Det manglende græsrodsmiljø er en oplagt mulighed at styrke for at skabe en stærkere fødekæde i Aabenraa.
Morten Gaardsvig Buchard, som er semiprofessionel musiker og folkeskoleleder I Aabenraa, fortæller, at et
stærkt græsrodsmiljø i 90’erne er grunden til, at man i dag i Aabenraa har det store udvalg af tilbud til voksne
musikinteresserede i form af kor, orkestre og bigbands. Han siger:
“Det virker som om mange af de ‘voksne musikanter’ der enten er blevet i byen eller som er flyttet tilbage, har
et stærkere netværk og generelt er mere tilfredse med tilbuddene til voksne, der gerne vil spille musik”. Morten
Gaardsvig Buchard
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Han fortsætter:
“Når man kommer op i den modne alder er der tilbud nok. De voksne musikinteresserede er bedre til at
organisere sig selv og de har en opdragelse i det, for de har spillet hele deres liv. Men jeg tror, at om 30 år vil
det ikke være lige så meget, for så har man ikke nurset det nedefra. For musiklivet har været bedre i Aabenraa
da jeg var yngre i 80’erne og 90’erne. Der var live musik fredag lørdag søndag, fx i spillesteder som ikke
eksisterer i dag. Der var gode øvefaciliteter.” Morten Gaardsvig Buchard
Græsrodsmiljøet havde også et stærkere netværk og nok fysiske faciliteter til at kunne udleve ideer og
engagement, som scener og øvelokaler, der var nemme at få lov at bruge. Det mere etablerede musikmiljø
virker ikke som om, de har store udfordringer med at komme ud og optræde qua deres netværk i dag. Her
ligger udfordringen helt klart hos unge musikudøvere og nye bands, der mangler steder og kontakter. Her
savner mange af informanterne på tværs af organisationer og alder, at der er kræfter til at arrangere små
koncerter og sociale aktiviteter.
Selv når borgere laver græsrodsinitiativer, som kan gavne fødekæden, kan det være svært at få den
nødvendige støtte fra kommunen og dermed gøre gavn for andre borgere.
“Vi skal tænke ud af institutioner, for der er ikke nogle amatører der kommer i studiemiljøerne, det er for
intimiderende, så jeg startede jamsessions. I esbjerg blev det 2 gange om måneden på de studerendes hus.
Pro bono arbejde. Jeg satte det senere i gang i Aabenraa også, da jeg fik en stilling på musikskolen. Det blev
på gasværket. På et tidspunkt blev det for mange timer, så der skulle finansiering til. Der faldt ikke noget støtte
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fra kommunen, så tænkte jeg, ja så har kulturlivet da ligesom tabt den bold og så stoppede jeg jamsessions i
Aabenraa.” Mads M. Jakobsen, Projektansvarlig for Sønderjylland Jammer
I stedet gik Mads til Haderslev Kommune, der hjalp med at lave en ansøgning til Sønderjysk kulturfællesskabs
kulturkonsulenter, som finansierede initiativet og bredte det ud over hele Sønderjylland. Mads Jakobsens
initiativ kommer netop af oplevelsen af, at der er ikke er en høj grad af samlende rammer og organisatorisk
infrastruktur, som understøtter det elektroniske musikmiljø:
“Jeg vil gerne komme det til livs, at folk der spiller rytmisk musik er lidt angst for at
komme i kontakt med andre. Hjælpe musikere til at komme ud af garagen og
mødes og drømme og lave projekter sammen. Der er behov for nogle praktiske
driftige folk i musiklivet. Det mangler, det er også derfor jeg er gået i gang med det
her jamting. En stor barriere for om folk bruger musik, det er om de har nogen at gå
med og så er det man skal etablere fællesskaber. Det er sjovt nok det musikken er
exceptionelt dårligt til i forhold til sporten. Musikken kan blive lidt for formelt. Det er
bedre når det er uformelle steder at få de der fællesskaber. Uden om fine
koncertsteder og musikundervisning. Det er en investering fra kommunens side.”
Mads M. Jakobsen, Projektansvarlig for Sønderjylland Jammer
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Manglen på disse lidt mere uformelle rammer har også påvirket initiativet med jam sessionerne. Der var stadig
ikke mange af vores unge informanter der kendte til projektet, og dem som gjorde, havde overvejet at bruge
det, men følte sig skræmt væk, blandt andet fordi den scene det foregik på virkede ikke som om det var for
unge og amatører:
“Jeg har hørt om sønderjylland jammer nede på gasværket, men jeg er ikke kommet til tingene, fordi det
virkede underligt, sådan fremmed. Det var en stor scene. Hører jeg nu til der?” Frederik Dall, gymnasieelev,
musiklinjen.
Kommunen kan altså støtte græsrodsmiljøet og den elektroniske musik ved at få en struktur omkring det at
støtte de lokale initiativer med rammer, organisering og rådgivning.

Der er masser af potentiale i området
På trods af, at flere udtrykker frustrationer, så beretter langt de fleste informanter om et stort potentiale for
musik i området, som man dog risikerer at miste.
“Vi har en god talentmasse i Aabenraa, men den er meget overset, fordi vi ikke kan komme ud og spille i byen.
Man skal selv gøre meget for det. Vi har afholdt koncert i en kirke, fordi det var det sted, vi kunne få lov til at
spille. Det er et godt netværk. Vi er mange der dyrker musik i Aabenraa. Vi er her, og der er masser af kreative
mennesker i byen. Miljøet er dog desværre ikke gunstigt nok til, at nogen har lyst til at blive. Alle jeg kender
som dyrker musik, de flytter alle sammen. Der er ikke noget at komme efter. Det er ærgerligt, hvis man gerne
vil beholde musiklivet. Sådan en som mig, jeg er bare taget til Sønderborg og bygger et miljø op dernede.”
Oscar Meyer-Ottosen
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Læringer angående fødekæden
Der er en fin kæde af uddannelsesinstitutioner på plads, der fungerer fint. Samarbejdet på tværs af disse kan
dog med fordel styrkes. Men dem der ikke er med i denne del af fødekæden bliver overset.
Et eksempel er Timo Mastrup-Andersen fra bandet Maja og de sarte sjæle, der har udgivet musik i 6 år. Han
havde som helt ung ingen anelse om, hvor musikmiljøet i Aabenraa var. Han kendte ikke til musikskolen, og han
havde lært sig selv at spille. Han havde mødt Maja gennem et lille netværk, han havde tilbage i 2015. Timo
siger, at der ofte sker det for unge med eget musikprojekt, at de bliver meget indadvendte mod deres egen lille
gruppe og holder sig der. Det er også der, man udvikler sine færdigheder med at spille, producere, finde og
anskaffe det rigtige udstyr m.m.
Mads Jakobsen, SønderJylland Jam’er, nævner Esbjerg som et godt eksempel, der fanger denne problematik: “I
Esbjerg musikhus har man en formand og 4 lokale musikere, som sikre, at der sker noget. De har en pulje
penge, og bestemmer hvordan de penge skal bruges, når der kommer lokale ildsjæle med gode ideer. Det er
dem der ved, hvor der var penge at søge, eller de ved at dem nede i fiskerihuset i Esbjerg leder efter nogle der
kan spille en koncert. Så man kan få lov at være musiker og får lidt hjælp in house.”
Der er en del unge, der forlader byen på grund af manglende musikmiljø - eller søger ud til andre miljøer tæt på,
hvor de oplever at få mere ud af musikmiljøet. Til gengæld er der et stort antal aktive ældre musikudøvere, og
det lykkes også ofte at rekruttere både børn, unge og voksne, der flytter til området.
Fødekæden lider under, at der ikke er små scener og miljøer, hvor alle typer af musikere kan arrangere koncert,
så de kan møde et publikum. Mangler der scener, så er der flere der opgiver at dyrke musikken.
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Facilitetsbehov
Citater fra undersøgelsen: Hvad mangler musikmiljøet af faciliteter?

Hvad mangler musikmiljøet af faciliteter?
I det følgende afsnit kan man dykke dybere ned i undersøgelsens
interviews med udvalgte citater, der underbygger de 9 behov.

Orkestre, kor og større grupper:
2 store øvelokaler med forskellig karakteristik
“I dag er egnens forskellige orkestre i en situation, hvor de ”låner sig ind på
nåde” hos forskellige skoler, og hvor de ofte bliver aflyst, hvis der er andre
aktiviteter, der har forrang for deres lån af lokaler. Det betyder også, at de
lokaler de benytter i dag ikke er indrettet til at spille musik i. Det er typisk
gymnastiksale o.lign. Der er ingen opbevaring af instrumenter, så vi
transporterer det hele frem og tilbage hver gang. De større orkestre har brug
for øvelokaler af en vis størrelse. Der mangler ET rigtig godt øvelokale med
god akustik og nemme tilkørselsforhold (for de store instrumenter, ramper,
elevator el. lign). Der mangler også lokale til kor, hvor akustikken skal være
anderledes end til big bands og anden rytmisk musik.”
Mikael Kjær, afdelingsleder på musikskolen.
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Hvad mangler musikmiljøet af faciliteter?
Rytmiske musikere, bands og unge mangler 3-4
øvelokaler med muligheder for producere musik
“Så endte vi med at bygge vores eget studie / øvelokale. Vi fik noget af det lidt
billigere og sådan, men med udstyr kostede det 40-50.000 kr. Det byggede vi
efter gymnasiet, hvor vi ligesom ikke kunne bruge gymnasiets studie mere. Vi
havde kun instrumenter, så vi skulle købe en computer, der kunne indspilles et
helt album på og købe udstyr oven i til det. Men vi kiggede også på hinanden
og tænkte, hvor er det dog åndssvagt, at vi skal bygge vores eget rum. Hvis
der havde været et tilgængeligt lokale hvor man kunne øve og producere med
udstyr, der virkede, og vi havde nogen, der kunne vise os, hvordan man
brugte det udstyr - så var vi flyttet ind i det lokale og eksperimenteret og
leget.”
Twins of June, band, oprindeligt fra Aabenraa, der har pladekontrakt med
Warner Music Denmark
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Hvad mangler musikmiljøet af faciliteter?
Rapportens unge informanter var flyttet eller planlagde at flytte fra Aabenraa
på grund af manglende musikliv, øvelokaler og scener.
“Vi mangler lidt alting. Det eneste øvelokale som jeg ser, at man bare kan
bruge i Aabenraa, der skal man være medlem af musikskolen og det er ikke
god kvalitet (nyt lokale indvies snart). Og det er kun ét lokale og det skal være
på bestemte tidspunkter, for ellers er der undervisning. Det er det eneste
øvelokale jeg har brugt i Aabenraa, og det er længe siden. Der var ikke andre
muligheder.
Så der mangler øvelokaler, eller at musikskolen giver lov til at man kan øve i
deres lokaler. Nogen tager til Sønderborg for øvelokaler. Jeg går på
musikskolen der, så jeg bruger også øvelokaler i Sønderborg. Der har de
masser.”
Oscar Meyer-Ottosen, musikstuderende bosat i Aabenraa.
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Hvad mangler musikmiljøet af faciliteter?
Behov for mindre scene, særligt til lokale musikere,
amatører og unge
“Der mangler en eller flere scener til mellem 150 til 250 gæster.” Michael J.
Kjær, afdelingsleder på musikskolen
“Der mangler ganske enkelt et ”rytmisk musikhub”, et spillested, hvor der er
øvelokaler og café-ish. Der må gerne være små koncertfaciliteter med plads til
200 stående eller 100 siddende. Det skal være et lille spillested, da vi har
mange store. Vi kunne også have til huse der, så det var hjemsted for
Aabenraa Live også. Det er ET og SAMME sted. Det skal være mega dejligt –
også for forældrene at side og læse en avis og drikke en kop kaffe, mens de
venter.” Morten Vilhelm, leder af Aabenraa Live
“Det er især manglen på steder at spille, der er en udfordring. Vi var heldige
og fik 500 kr. for at spille til en fernisering på et galleri, og det var starten på
flere live-optrædener. Men det mangler virkelig. Det behøver ikke være mere
end 20 personer, og især nogle man kender. Det er mest det at få lov at stille
sig op og spille, der er vigtigt.” Timo Mastrup-Andersen, fra bandet ‘Maia og
de sarte sjæle’
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Et ønske om et samlet musikhus
“Vi foreslår et stort hus frem for flere lokaler rundt om i byen. Møderum hvor
man møder andre med en kop kaffe. Også dem man ikke plejer at snakke
med. Det kan også være ideudviklende. Man kan lave koncert sammen eller
teste ideer. Man finder ligesindede og der kommer en naturlig udvikling”. Ole
Klitgaard, formand for Musikrådet

“Der vil være en stor synergi i at have det hele et sted i et Musikkens Hus. Vi
har jo en del unge, der også spiller, og vi kunne lære rigtig meget af hinanden.
Hvis vi kunne skabe sådan et miljø, ville det være fedt. Med sådan et sted var
der mulighed for at mødes på andre måder – også for Musikskolens elever.”
Michael J. Kjær, afdelingsleder på musikskolen

”Ligesom idrætslivet eksempelvis har fodboldbaner at øve sig på, så har vi
brug for musikkens fodboldbaner”. I dag er de henvist til tilfældige skoler, så
har de instrumenter et helt andet sted og sikkert nodearkiv et helt tredje sted”.
Edna Rasmussen, leder af musikskolen
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Et ønske om et samlet musikhus
En stor del af ønsket om et fælles musikhus handler om at få et forum til
fællesskaber:
“Jeg kender mange i Aabenraa som ikke kender til det fællesskab af musikere
som jeg er en del af. Det er jo svært når man ikke har et sted hvor man går
hen og møder hinanden. I det sociale og musikalske fællesskab som jeg er en
del af, er vi også rigtig gode venner. Vi har alle mødt hinanden tilfældigt. Så vil
det være rart hvis man havde et sted, man kunne tage og være med i
fællesskabet i musiklivet. Vi er super åbne for alle som vil spille musik, men
det er svært at finde os, for vi sidder jo bare i vores egne private
hjemmestudier.” Oscar Meyer-Ottosen, musikstuderende bosat i Aabenraa
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Benchmarks
Sådan opdyrkes musikmiljøet i andre kommuner

Et kig ud i Danmark
Benchmarks

Kulisselageret

Kulisselageret er et kommunalt
initiativ i Horsens, hvor
spillested er kombineret med
øvelokaler og ejerskab på
engagering af de lokale
musikudøvere. Leder Jeppe Vind
fortæller om hvordan
Kulisselageret er integreret med
kommunen.

Kulturværftet

Kulturværftet i Helsingør er
et musikhus, som i funktion
på mange måder minder om
Aabenraa Live. Forskellen er,
at der ud over professionelle
koncerter, også er en opgave
med at opdyrke det lokale
musikmiljø gennem
samskabelse og
relationsarbejde. Leder Søs
Vikkelsøe fortæller, hvordan
kommunen tænker og
arbejder med musikmiljøet
som en helhed - på tværs af
spillesteder, organisationer
og borgere.
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Læringer fra Benchmarkinterviews
Helsingør kulturværft

Helsingør Kulturværft blev valgt som benchmark, fordi de er et kommunalt initiativ, der inden for de seneste år
har valgt at lave nye musikhuse og blandt andet også kører et hus med øvelokaler og en ungdomsscene. De
har en meget helhedsorienteret strategi, som sørger for at strukturere musikmiljøet, så borgerne har de bedste
muligheder for at handle på deres ideer og indgå i fællesskaber. Kulturværftet blev bygget, da man ønskede at
samle alle foreninger og aktører, blandt andet i musiklivet, under et fyrtårn og med en samlet retning. Formålet
var at fremme lokalt kulturbrug og miljøer, samt at styrke oplevelsesturismen i området.
-
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Søs Vikkelsøe, Leder på Kulturværftet

Netværk og kommunalt ejerskab er nøglen til udvikling i musiklivet
Helsingør Kommune har valgt at tage aktivt ejerskab på musiklivet, og de har ansat Søs Vikkelsøe som leder af
kulturværftet, og hun har også et vist ansvar for udviklingen af musikmiljøer. Hun driver netværk på tværs af
lokale musikinstitutioner, musikudøvere og politikere.
“Kommunen skal være klar over, om de selv er en spiller i udviklingen af musikken. Det har de været hos os,
og musik altid været på dagsordenen. Det kan være mindre ting, eksempelvis at kommunen sætter penge af til
at drive et netværk for musikområdet blandt kommunens musikaktører, eller beder en af institutionerne om at
drive et netværk. Der er nogen, der skal tage ejerskab på netværk og udvikling. Det er jo noget, man kan
arbejde med i kulturpolitikken - altså med at stille krav om de her netværk og samarbejde. Man skal også have
en fornemmelse for, hvor der er saft og kraft i det lokale musiker miljø. Hvor vil man gerne hen? At få iscenesat
den samtale løbende vil være værdifuldt”.
“Vi plejer det lokale musikliv gennem netværk og samspil med alle lokale aktører. Vi er netværksledende med
politkere, musikskole, ungdomsskole, elværket, gymnasiet, og kommunens andre initiativer og aktører. Ellers
har vi en musikredaktion med 2 medarbejdere. Hvis man har et godt netværk, med folk der er ude og aktive i
musiklivet, så har man jo også rigtig god fornemmelse af, hvor ildkræfterne ligger, hvem der kan og vil noget.”

46

Vi arbejder relationelt. Så derfor er vi rigtig meget ude og have en masse dialoger hele tiden. Som kommune
bør man facilitere samtaler, og vi skal kigge på de her strukturer og skabe samtalerum med en strategisk
ledelse. Hvis der er et formelt samtalerum, sker der jo også det i musiklivet, at man opnår begejstring for
hinandens ideer. Jeg tror det er rigtig vigtig, at man får skabt et med- og et modspil, en scene for det hos
musikaktørerne, og der kan kommunen jo godt gå ind og være aktiv, før der står en bygning. At man går ind og
skaber det engagement på tværs.”

Fokus på at musikhuset skal være en samskabende partner for borgerne
“Vi er gået fra et spillested, drevet af kommunen, hvor der bare skal sættes noget på en scene, til at være
medspiller i lokalmiljøet. Vi er ikke så kuraterende længere, vi prøver at være medspiller i de miljøer, der er i
forvejen og til også at producere selv. Vi producerer festivaler og koncerter, hvis vi synes, der skal skabes noget
særligt. Så har vi en masse samskabende miljøer. Fx mandagsjam, talentudvikling, skriveværksted og openmic.
“For at være samskabende kræver det, at borgere og musikaktører ved, at de har et sted de kan komme til i
kommunen og spørge til råds og komme med ideer: Vi arbejder med et JA-kontor, hvor borgere og unge kan
komme ind med ideer til indsatser. Det kan fx være en festival. Der bliver vi deres sparringspartner, og vi guider
ildsjælene til at lykkes og netværke med de rigtige personer i kommunen og musiklivet. For at deres ideer skal
have værdi for andre borgere, skal det også have en vis kvalitet, så vi hjælper med at kvalificere de her ideer
og samle nogle vidende mennesker omkring dem. Vi har mål for, hvordan vi skal bidrage til musiklivet i
lokalmiljøet. Der ligger målsætninger om, hvor mange koncerter der skal være, og hvor mange af disse skal
være inden for subkulturer og lokale musikere.”
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Genkendelige værter er vigtige for miljøet
Så arbejder vi meget med værtskaber, fx i forbindelse med mandagsjam. Det der virker for os i musiklivet
generelt er, at der er nogle meget tydelige værter, som bliver kendte ansigter i musiklivet. Det skal være dygtige
musikalske personer, som har forståelse for det her med at bygge relationer op og skabe tryghed i forhold til at
dele materiale. De skal engagere og køre communities, og de skaber hype omkring det at stille sig op på
scenerne. Vores værter skal tappe ind i borgernes engagement, mere end at inspirere dem.

Talentudvikling
Vores talentudvikling er et regionalt indsatsområde, ikke kun lokalt. Det er et traditionelt redskab at lave en slags
talentkonkurrence, men vi bruger det til at drive mentorskab. Det er ikke så interessant, hvad vi gør med den
enkelte vinder, men det er viden og kendskab og netværk og mentorskab, som musikmiljøet vinder på. Vi prøver
at give dem noget producing og promoting tools. Der skal man nok tænke større end Aabenraa.
Begivenhederne i konkurrencen er fordelt mellem sjællandske byer, så deltagerne spiller på spillesteder i hele
regionen og får netværk.
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Faciliteter i Helsingør
Mens Kulturværftet er fyrtårnet for musik i området, har man valgt at have en række lokationer som understøtter
forskellige typer af musikmiljøer.
Der er tre forskellige scener - både størrelsesmæssigt og til forskellige typer af brugere. Den store scene er i
selve Kulturværftet, hvor der primært arrangeres store koncerter med kendte artister. Den scene er dog alt for
formel til mange typer - især lokale - musikere.
Toldbodskammeret er en mellemstor og mere afslappet scene som er knyttet til et kulturhus, hvor der også er
andre typer af kultur, såsom kreative værksteder. Der er fællesspisning for borgere inden de fleste koncerter, så
borgere der ikke kendte til koncerterne automatisk finder ud af det, når de har spist. I det hus er der café og
sociale rum. Her optræder fx kor og mere lokale opsætninger.
Elværket har øvelokaler og en lille scene, primært til unge musikere og subkultur. Det er brugerdrevet af en
forening. Her er der rigtig mange engagerede frivillige og især Toldbodskammeret og Elværket er
udgangspunkter for samskabelse med borgerne.
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Læringer fra Benchmarkinterviews
Horsens Kulisselageret

Kulisselageret er en del af Horsens kommunes indsatser for at sikre et godt musikmiljø i området for borgere og
unge. Det består af et mindre spillested med en lille scene og bar, og der er 6 øvelokaler. De er i gang med at
indgå partnerskaber med ungdomshuse og studenterhuse, og de har generelt fokus på at engagere det unge og
rytmiske segment.
“Der en fælles forståelse, også hos byens politikere, at det
her er ikke et sted, der kun skal sælge så mange billetter
som muligt. Vi vil selvfølgelig gerne have udsolgt til det, der
sker på vores scene, men det handler også om at være ude
og søge randområder i musikken og engagere lokalmiljøet.
Vi danner bro mellem kommune, livemusik og lokale aktører,
så spillestedet har også en masse øvelokaler og der skal
være en masse aktiviteter for musikinteresserede hos os.”.
Jeppe Vind, leder af Kulturkulissen
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Relationen til kommunen:
“Vi er både støttet økonomisk og samarbejdsmæssigt af kommunen. Vi er støttet og drevet af en kommunal
enhed, der hedder Musikstedet. De ejer bygningen og øvelokaler og administration. Vores lønninger er fra
kommunen og vi får et driftsbudget med penge oveni til udvikling og til at køre projekter. Selve spillestedet,
scenen Kulturkulissen, er en selvejende institution, der selv søger fonde til arrangementer og alle de udgifter der
følger med: Dørmænd, baransvarlig, lydmand eller pr - eller som også delvist finansieres af billetindtægter. Men
selve administrationen og øvelokaler køres på kommunale hænder. Det er et tal der lyder på 2,4 millioner om
året.”
“Nu udvider vi yderligere med sociokulturelle tilbud og sociale rum, som en café og kreaværksteder. Det er også
noget vi får flere penge til at kunne lave fremover.”
“Musikstedet er en kommunal enhed, og som vi hører under. De har til opgave at løfte musiklivet, som i høj grad
har prioriteret spillesteder, men som også har krævet at drift af spillesteder i Horsens er mere end bare at sætte
koncerter op. Vi kigger på at udvikle miljøer og opsøge talenter, fremme musikbrug i lokalmiljøet, få lokale
talenter med i projekter i byen.”
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Et godt musikhus kræver mere end bare øverum og scene:
“Hvis man skal have succes med at fungere som en engagementskabende kraft i lokalmiljøet, så er det
nødvendigt med politisk retning, en strategi og særligt mennesker med ekspertise i at fremme det engagement i
form af en opsøgende rolle. Vi har et projekt der hedder rock weekend, som har kørt i 5 år, og det fokuserer på
at bruge det krydsfelt som spillesteder er i, som springbræt til at hæve barren lokalt. Det skal stimulere det
lokale musikmiljø og de frivillige, som engagerer sig - og være sted man kan gå hen, hvis man har en interesse i
musik, men ikke helt ved, hvordan man kan få lov at være med i noget, hvis man fx har lyst til at der spilles mere
bluesmusik eller rock i byen. Det skal sikre netværket for musikere”.
“Det handler især om, at være opsøgende i forhold til borgerne, ellers ved de ikke, at de her tilbud eksisterer.
Jeg kender den tidligere medarbejder på Nygadehuset (Bitten) og her har man altså tabt en fantastisk
opsøgende engagementdrivende kraft i Aabenraa. Vi har kopieret hendes måde at være opsøgende på i
lokalmiljøet. Man skal finde nogle rigtig gode mennesker, for det er mennesket, der tæller i de her situationer og relationer. Hvis ikke der står et troværdigt og elskværdigt menneske og er den opsøgende part, så kan det
være lige meget, hvor meget man sætter i gang. Det handler om medmenneskelighed og om 1 til 1 kontakt.
Bitten opsøgte jo gymnasieelever og sagde ‘hey i skal da komme og være med til den her festival, jeg skal nok
sørge for alt det kedelige, administration og økonomien i det og så kan i bare komme og spille.’ Det handler om
at finde de individer og opdyrke miljøet på den måde. Og kommunens opgave er at understøtte det, i stedet for,
at begrænse det”.
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Den digitale musiker:
“Vi er også inde og kigge på den nye generation af mere digitale musikere, og vi sørger for rum til dem, som har
behov for computere, optagere og kameragrej og sådan - til at spille på den digitale scene. Det er vores projekt
til næste år. Vi vil gerne have at de har et sted også, for selvom de måske kan optage derhjemme, så har de
naboer og andre ting der gør at de ikke kan øve og stå og optage og spille højt hjemme. Og at have et studie er
instagram-worthy, som jo er en stor del af det at være musiker i dag”.
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Hvad skal man undgå?
Alle informanter blev spurgt om, hvad man for enhver pris skal undgå i en
fremtidig udvikling af musiklivet, vi har samlet pointerne på tværs af
materialet:
●

●

Man skal undgå at lave en multisal. Sådan nogle sale bliver altid på bekostning af, at man ikke kan
bruge dem akustik-mæssigt. (Med multisal menes én sal der skal bruges til både elektronisk og akustisk
musik)
Det er vigtigt, at lokalerne ikke kommer til at stå tomme hen, så man bliver tvunget til at bruge dem til
noget de ikke egner sig til.
Man skal først og fremmest undgå at give et nyt nederlag til dem, der virkelig brænder for musikken,
musiklivet er blevet klemt gennem mange år, og de er ikke blevet taget særlig alvorligt af politikerne.
Politikerne skal undgå at gennemføre noget de selv synes er godt, brugerne skal med ind i arbejdet med
at beslutte.
Man skal undgå at netværkene lukker sig om sig selv. Der skal også være politikere med, så de ved
hvad der foregår og folk uden for kommunen.
Man skal for alt i verden undgå topstyring, der skal være meget selvbestemmelse.

●

Man skal ikke lægge planer for et kæmpe kulturpalads, så sker det aldrig

●
●
●
●
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Anbefalinger
Udfordringer og potentiale
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Anbefalinger

Trin til at forbedre musikmiljøet
I dette afsnit findes RasmussenNordics anbefalinger til, hvordan kommunen imødekommer de behov, som
undersøgelsen har afdækket. De er prioriteret efter ambitionsniveau og forventet økonomisk investering, men
det understreges, at ønsker man, at Aabenraa skal være en ‘musikkens by’ fremover, så er alle anbefalingerne
vigtige.

1

Udarbejdelse af ny og mere langsigtet musikpolitik med strategi og retning, 10-20 år ud i fremtiden
Informanternes fortæller, at løfter til musiklivet er blevet skubbet til side siden starten af 0’erne. Konkret har der
f.eks. været afsat penge til Musikkens Hus, som så efterfølgende blev omprioriteret til andre formål. Man har set
en god udvikling med Aabenraa Live, men der et kald efter mere politisk ejerskab, retning og mål.
Aabenraa Kommunes kultur- og fritidspolitik rummer indsatsen ‘Stjerner at se op til’, der handler om fødekæde:
Hvis der er flere, som spiller musik, er der flere der tager ud og hører musik, og ud over de kulturelle gevinster
kommer en musikindsats også resten af kommunens erhverv til gode.
Hvis man vil følge politikken, så peger undersøgelsen på, at musikmiljøet konkret har behov for
større politisk prioritering af musiske fællesskaber, værtskaber og samarbejde samt faciliteter.
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1

En musikpolitik med 10-20 års horisont bør fastlægge
●
hvordan byrådet ønsker at prioritere musikmiljøet i forhold til- og i sammenhæng med andre områder

●
●
●
●

hvilke forventninger kommunen har til omfanget af musikalske aktiviteter
hvordan musik kan være en del af kommunens brand
hvilken rolle musik skal spille i borgernes liv
hvordan musiklivet skal spille sammen med private aktører

Ud fra politikken skal der udformes en strategi med tilhørende prioriterede handleplaner. Vi anbefaler at få
afklaret, hvilken rolle Musikrådet skal indtage politisk og praktisk og hvilke repræsentanter der skal sidde i det,
for at dække hele miljøet.
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2

Man ansætter en medarbejder, der er opsøgende, relationsskabende og samskabende med lokale
miljøer og som går på tværs af musikaktører og andre relevante aktører i området
Der er behov for netværksfacilitering, både blandt musikorganisationer i området, men også relationelt arbejde
blandt musikudøvere. Man kan give et samlet løft til miljøet ved at ansætte en, som tænker på tværs og
faciliterer fællesskaber og engagement lokalt. Her er lokale musikmiljøværter nøgleordet. Hos begge
benchmark-kommunerne blev den rolle fremhævet, som noget af det vigtigste for lokalområdet. Funktionen
kunne for eksempel placeres hos et kombineret spillested og øvested. Aabenraa Live er et mulig sted at have
en central rolle af denne karakter. Stedets ledelse har erfaring med denne type arbejde, og det ville kunne
integreres sammen med det nuværende fokus hos Aabenraa Live på arrangementer med nationalt kendte
kunstnere.
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3

Etablering af 2-3 øvelokaler til større grupper (kor og orkestre) og 3-4 øvelokaler til mindre bands
Der mangler øvelokaler for musikudøvere som ikke er tilknyttet musikskolen eller gymnasiet. Det gør det svært,
både for store grupper og bands at dyrke deres interessefællesskaber, hobbyer og musiske karrierer. Det
anbefales, at kommunen får etableret disse rum til musikudøvere og får dem til at supplere og spille sammen
med øvelokalerne på uddannelsesinstitutionerne.
Vi anbefaler at tage brugerne med på råd, når man udvælger og skal udstyre sådanne lokaler, så man sikrer sig,
at deres praktiske behov imødekommes og at der er udstrakt selvstyre. Ideelt set samler man disse øvelokaler
ét sted for at skabe mere synergi på tværs af musikmiljøet. Der bør både være lokaler med akustisk indretning
til elektronisk og rytmisk musik, samt akustik indrettet til eksempelvis kor. Der er behov for opbevaringsrum til
brugernes instrumenter, da fx trommesæt ikke kan slæbes nemt frem og tilbage. Desuden bør der i øvelokaler til
rytmiske bands være det nødvendige udstyr, så som mikrofoner, kabler, forstærker, trommesæt og piano.
Det foreslås, at driften af disse øvelokaler falder under kommunen, eksempelvis gennem Aabenraa Live, men at
det også i høj grad er brugerdrevet gennem etablering af en forening.
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4

Byg/ombyg et samlet musikhus med øvelokaler og minimum 1 mindre scene
Der er rigtig mange, der gerne ser, at kommunen ikke kun sørger for de førnævnte øvelokaler, men at der
skabes et samlet hus, hvor øvelokaler kan fungere sammen med en mindre scene til mellem 100 og 200
publikummer og sociale rum, såsom café eller lignende med sofaer og borde. Det kan kombineres med
værksteder til andre former for kultur, da det vil øge brugen af bygningen, men at dømme ud fra de aktive
musikere, orkestre, kor m.m., så bliver der trængsel om to øvelokaler. Både grupper, men også især de yngre
rytmiske musikere, har brug for en mindre formel scene, hvor der er let adgang til at give koncert.
For at stedet virkelig kan blive samlingspunkt for byens musikudøvere, bør man overveje at tilknytte mere end
en vicevært til stedet. Her kan tænkes i musiklivsværter, gerne lokale musikere med godt kendskab til miljøet,
eventuelt i forlængelse af den relationsskabende rolle i anbefaling 2. Disse værter skal have kontakt med især
de unge, og de skal sikre, at scenen i huset fyldes med lokale udøvere, talenter, amatører og professionelle. De
skal også sikre aktiviteter af både social og musikfaglig karakter.
Musikrådet har også lavet en rapport med forslag til sådan et hus, der dog primært fokuserer på
behovene fra de mange store kor og orkestre i området, og den anbefaler vi indgår centralt i
beslutningsprocessen.
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4

Nygadehuset har, ifølge flere informanter, før fungeret som en god facilitator af det mere lokale musikmiljø, især
under tidligere leder Bitten Lehmann-Poulsen. Det ville være en mulighed at se på, om man kan genoplive
stedet med musikken i fokus og ombygning til de nødvendige øvelokaler med mere. Dog er det spørgsmålet om
der er plads nok, især i forhold til de øvrige aktiviteter, der allerede har deres plads i huset. Leder af Aabenraa
Live, Morten Vilhelm ser også en mulighed for, at man samler faciliteter og indsatser endnu mere ét sted, så
man opnår større synergi mellem musikmiljøer og musikliv, ved at sørge for et hus, hvor Aabenraa Live også
kan høre hjemme. Hvis man også skal etablere de sociale rum, som der anbefales, og både tage hensyn til
store grupper og små bands, er det muligt, at man må kigge andetsteds hen en Nygadehuset.
I Esbjerg har man planer om mobile øvelokaler for bands, lavet i gamle containere, som kan flyttes rundt i byen
efter behov.
Benchmarkinformanten Helsingør Kulturværft har valgt, at have tre forskellige lokationer med hver deres
målgruppe, men det er tydeligt i undersøgelsen, at informanterne langt hen af vejen ønsker sig et samlet hus.
Måske i særdeleshed for at fysisk understøtte bedre sammenhængskraft, som der er behov for i miljøet i
Aabenraa.
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5

Opstart af et talentudviklingsprogram
Der var bred enighed om, at der var mangel på talentudvikling og fokus på up-coming navne fra Aabenraa.
Interviewene gav et indtryk af et betydeligt potentiale
Vi anbefaler, at Aabenraa Kommune tager initiativ til et samarbejde på tværs af Sønderjylland, og lader sig
inspirere af Helsingørs ide om mentorfacilitering og talentkonkurrencer, muligvis i samarbejde med musikskolen.
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Rapporten er udarbejdet
november 21 til januar 22 af
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