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Der hvor musikken lever

For det danske musikliv er arrangørerne bag landets mange festivaler,
spillesteder og k
 oncerter centrale
og helt afgørende aktører. Publikum
kommer for at opleve artisterne på
scenen, stemningen på festivalen og
alt det der følger med. Det er dog
det store arbejde før, under og efter
festivalerne og koncerterne fra de
mange frivillige og medarbejderne,
der får det hele til at ske.

Musikken bliver bragt til live foran
publikum af arrangørernes virkelyst
og skabertrang. Mange lader det
ikke blive ved musikken, men til
føjer komplementerende oplevelser.
I de senere år har flere festivaler fx
tilføjet madoplevelser og gastronomi
til programmet, et område som
spillestederne også bevæger sig
ind på, bl.a. med fællesspisning før
koncerter.

For tiden oplever vi i Danmark en
stigende interesse for de kvalitets
oplevelser, som gode koncerter
og spændende festivaler tilbyder.
Med musikken som anledning
møder danskerne ikke bare kunsten – de møder også hinanden.
Det gælder både på det lokale
spillested, hvor man året rundt kan
opleve både små og store danske
navne og på de mange forskellige
festivaler rundt omkring i landet,
hvor såvel nationale og internationale stjerner møder fest og store
fællesskabsfølelser.

Det betyder ikke at musikken mister
sin relevans. Det viser snarere, at
koncerter og festivaler er en fuldstændig uomgængelig del af den
almindelige danskers hverdag, og
ofte det der kan samle publikum om
også at opleve andre spændende
kulturtilbud.
Der er vækst i branchen og det
ville være nemt kun at fokusere på
succeshistorierne og flotte tal. Det
vil dog være en fejl at påstå, at alt
er som det skal være i det levende
musikliv.

Esben Marcher
Sekretariatschef, Dansk Live

Selv med støtte til honorarer og lokal
opbakning fra kommuner er det
sjældent en rentabel forretning at
drive spillested eller festival i områder
langt fra de største danske byer. Ikke
desto mindre er disse arrangører en
central og afgørende del af øko
systemet i det danske musikliv. Derfor
er det vigtigt, at vi også i opgangstider husker at have blik for forholdene
for de arrangører, der sikrer at vækstlaget og talenterne kan præsentere
deres materiale foran et publikum
over hele landet.
Med denne publikation om de
danske livearrangører har Dansk
Live samlet en række tal og historier
fra året der gik. Vi ønsker at fejre det
store engagement, der driver de
gode spillesteder og spektakulære
festivaler. Vi vil vise værdien af det
store arbejde, der lægges for dagen
i musikkens tjeneste og benytte
lejligheden til at sætte fokus på
nogle af de udfordringer og muligheder, der tegner arrangørernes
mangfoldige hverdag.

Lars Sloth
Formand, Dansk Live
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Livemusikken i tal

Danskerne er vilde med livemusik
41 pct. af danskerne har inden for de seneste 12
måneder været til mindst en koncert med rytmisk musik.

Musikken høres lokalt
De fleste koncerter opleves i lokalområdet. Således har
mellem 39-44 pct. af koncertgængerne været til en lokal
koncert. 38 pct. rejser dog også gerne efter en større
koncert et andet sted i landet.

DK

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017, n=1.006;
Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år

Lokalområde

Andet sted i landet

Mindre koncert

44 pct

17 pct

Større koncert

39 pct

38 pct

4-6 pct. rejser til koncerter i udlandet.
Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017, n=1.006;
Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år

Især de unge går til koncert
Næsten halvdelen af de unge under 40 har været til
mindst en koncert med rytmisk musik indenfor de
seneste 12 måneder, mens andelen falder til en ud af
fire ved +60 år.

Livemusikken har stor betydning for lokalområdet
Det er ikke kun musikken der høres lokalt. 56 pct. tillægger det nogen eller stor betydning, at ens lokalområde
har aktive spillesteder eller festivaler – fx. i forhold til at
kunne tiltrække og fastholde borgere.

56 pct
49 pct

18-39 år

36 pct

30-59 år

26 pct

+60 år

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017, n=1.006;
Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år

Stor lokal betydning

Mindre lokal betydning

Kilde: Nordstat for Dansk Erhverv og Dansk Live 2017, n=1.006;
Note: Der er i undersøgelsen kun spurgt personer over 18 år
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“Koncertarrangørerne leverer varen og danskerne er glade for
deres koncertoplevelser. Når vi spørger publikum til deres seneste
koncertoplevelse, så svarer 96 pct. at de var tilfredse med oplevelsen
– og af dem var 60 pct. meget tilfredse.”
— Esben Marcher, Dansk Live

Omsætning i livebranchen
Samlet omsatte livemusikken i 2017 for mere end 6 mia. kr.
Det svarer til 65 pct. af den samlede musikomsætning i 2017.

6 mia. kr

Stigning i billetomsætning
I 2017 blev der omsat billetter for mere end 2,65 mia. kr.
Det er stort set er en fordobling siden 2012.
2012

65 pct. til livemusik

35 pct. til øvrig musik

2017

1,29 mia. kr.
2,65 mia. kr.

Kilde: Dansk Musikomsætning 2017 udarbejdet af Rambøll for KODA, 
Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD

Kilde: Dansk Musikomsætning 2012-2017 udarbejdet af Rambøll for KODA,
Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD

Stærk udvikling
Livemusikken har oplevet stor fremgang de seneste år.
Siden 2012 har der været en vækst i livemusikken på 69 pct.

Mange medarbejdere
Samlet set beskæftigede livebranchen 3.538 årsværk i 2017.

Mio kr
6.000
5.500

3.538

5.000

Kilde: Dansk Musikomsætning 2017 udarbejdet af Rambøll for KODA,
Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD

4.500
4.000
3.500

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kilde: Dansk Musikomsætning 2012-2017 udarbejdet af Rambøll for KODA,
Gramex, IFPI, Dansk Live, Musikforelæggerne og MXD
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Festivaler skaber
omsætning og jobs
Det er en god forretning for den lokale økonomi
at have en festival i baghaven. Odense K
 ommune kan blandt andet se synlige effekter af
den fem år gamle Tinderbox Festival.
De cirka 45.000 gæster på sidste års Tinderbox-festival i Odense fik kasseapparaterne til
at klinge hos byens lokale virksomheder. En ny
rapport fra analyseinstituttet Rambøll viser, at
Tinderbox gav byens virksomheder en omsætning på 44,7 millioner kroner. Det svarer næsten
til en fordobling i forhold til året forinden.

»»

Jeg er glad for, at gæsterne i den grad
vælger Tinderbox til, og det lover godt for
de kommende festivaler og for Odense som
by, sagde Peter Rahbæk Juel, borgmester
i Odense, til Fyns Stiftstidende, da rapporten
blev offentliggjort i januar i år.

Og det har borgmesteren bestemt god grund til
at være. De lokale virksomheder, der er direkte
tilstede på festivalpladsen får del i omsætningen, men det forgrener sig også videre ud
i lokalområdet til eksempelvis håndværksvirksomheder. Endelig skal man ikke forklejne brandingværdien ved at få en festival til at sætte
byen på landkortet.
Gennemgående trend
Tendensen er langtfra ny. Tilbage i 2011 offentlig
gjorde Rambøll en undersøgelse af festivalernes
betydning på baggrund af tal fra 2009. De 10
festivaler i undersøgelsen sendte økonomiske
trykbølger gennem lokalområderne på samlet
ca. 440 millioner kroner. Derudover trak de ifølge
estimaterne et spor af godt 200 arbejdspladser

med sig. Effekterne var naturligvis størst i Roskilde og Skanderborg. Rambøll opfordrede
derfor til, at især de små og mellemstore festivaler gjorde mere for at udnytte synergieffekten.
”Således bør musikfestivalerne og lokale interessenter udarbejde strategier og handlingsplaner for, hvordan de i fællesskab opnår en større
værdiskabelse i lokalområdet som følge af
musikfestivalens t ilstedeværelse end hidtil”, lød
det blandt andet.
De små- og mellemstore musikfestivaler skulle
blandt andet blive bedre til at kommunikere
deres kulturelle og lokaløkonomiske betydning
ud til lokale interessenter.
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Vækst i koncerter og
fokus på vækstlaget
Antallet af spille- og koncertsteder er vokset,
men støtteordningerne skal følge med for at
sikre vækstlaget og fremtiden.
Samlet set steg omsætningen i livebranchen
på landsplan fra 3,5 milliarder kroner i 2012 til
6 milliarder kroner i 2017. Tendensen skinner igennem i blandt andet Aalborg, hvor kommunen
har fået lavet en undersøgelse af de økonomiske
vilkår for den rytmiske musik. Undersøgelsen fra
Rambøll viser, som forventet, at der er kommet
flere spillesteder og koncertarrangører samt
flere koncerter igennem de senere år.
Rapporten beskriver udviklingen på nationalt,
regionalt og lokalt niveau. Alene i Aalborg
Kommune er der sket meget på bare få år.
I 2012 blev der afholdt 1320 koncerter med
268.000 publikummer. Det antal var i 2016
steget til 1850 koncerter med i alt 390.000
gæster. Det illustrerer et sprudlende musikmiljø
i vækst, som vi også har set det andre steder
i landet. Tallene viser, at det især er festivaler
og andre udendørs events, der oplever vækst
i tilstrømningen af publikummer. Det er naturligvis godt for disse arrangører, men rapporten
fra Aalborg bemærker også ”at de aktører, der
arbejder med smalle genrer og vækstlaget,
presses. Koncerter inden for smalle genrer og
vækstlaget er ikke rentable rent økonomisk.”
Der er med andre ord behov for at støtte op om
de små spillesteder med det mere smalle repertoire. Tendensen, som undersøgelsen viser, går
igen i hele landet.

Et velfungerende vækstlagsmiljø
Støtteordningerne til koncertaktiviteter er til for
at sikre et bredt udbud af kvalitetsmusik i alle
egne af landet – også uden for de store byer.
Det er positivt med vækst i antallet af koncerter
og besøgende. Tendensen viser dog, hvor vigtigt det er, at man nationalt fortsat støtter op
om det lokale engagement og spillestederne,
der er centrale i vækstlaget og fungerer som
læreplads for musikerne. Ligeledes er puljen til
honorarstøtte den samme, selvom standard
betalingen til musikerne er s teget. Det er med til
at udhule ordningen.

»»

Støtten er ikke bare til for musikernes skyld.
Støtten er til for at sikre et rigt og levende
udbud af koncerter over hele landet. Det
gavner ikke bare det lokale musikliv, hvor
nye talenter fødes, men også i fastholdelseog tilflytningsindsatsen for en lang række
kommuner.

siger sekretariatschef Esben Marcher i Dansk
Live og fortsætter:

»»

De statslige støtteniveauer følger dog ikke
med udviklingen i musikerhonorarerne hvilket resulterer i færre koncerter rundt omkring
i landet. Det er et beklageligt forhold, som
vi fra Dansk Live appellerer til justeres i den
kommende tid.
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Solen grillede de
danske festivaler
Sommeren 2018 vil blive husket som en særdeles varm årgang og den historisk tørre sommer
satte sit tydelig præg på landets festivaler.
Med 771 solskinstimer satte sommeren 2018
rekord. Det var den mest solrige sommer i 71 år,
og den langvarige tørke fik også stor betydning
for landets mange livearrangører. Fyrværkerishow, grill og flammeshow blev bandlyst eller
meget begrænset med afbrændingsforbuddet,
som fra den 4. juli omfattede hele landet. Først
den 20. august blev de sidste afbrændingsforbud ophævet.
Støv, flammer og fadøl
Roskilde Festivalens berømte støv var lige en
tand værre i år. Støvmasker til både gæster og
personale var i høj kurs, og flere end normalt fik
problemer med øjeninfektioner, forkølelse og
halsbetændelse. Smukfest havde købt 50.000
lommeaskebægre, så gæsternes cigaretskodder ikke skulle starte brande i det knastørre
græs. Og skulle uheldet være ude, stod en
brandbil på standby i kulissen. Samsø Festivalen
byggede til gengæld sin egen hjemmelavede
”brandbil” ud af gaffeltruck med vandtank og
sprøjte på. På Nibe Festival måtte man lægge
en jernbund ud for at kunne grille i VIP-området, ligesom festivalen forbød de optrædende
kunstnere at bruge flammer og andet pyroteknik i deres sceneshow.

Der er selvfølgelig ikke noget, der er så skidt,
at det ikke er godt for noget. For selvom en
varm sommer flere steder var dyrere i forhold
til beredskabet end en våd sommer, så gav de
høje temperaturer også flere gæster og rekord
omsætning for flere af landets festivaler.
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Helsingør har førsteplads i kulturkroner
Helsingør er den kommune i landet, der bruger
flest penge per borger på kulturen. Kultur
udvalgsformand ser det som en investering,
der kommer så rigeligt igen.
Sidste år brugte Helsingør Kommune 1.603
kroner per borger på kulturlivet i kommunen.
Det er nok til at indtage førstepladsen i sammenligningen mellem landets øvrige kommuner,
hvor kommunerne i bunden af listen bruger
under en tredjedel per borger.

»»

Jeg ser det ikke som en udgift men en
investering. Jeg føler, at vi får langt, langt
mere igen, siger Henrik Møller (S), formand
for Kultur- og Fritidsudvalget i Helsingør
Kommune.

Det handler om dannelse i bred forstand, men
også om konkrete størrelser som mere omsætning og flere tilflyttere, der sætter pris på et godt
kulturudbud, forklarer han.
Ny identitet
Men sådan har det langtfra altid været.
Helsingør havde en stor del af sin identitet forankret i byens skibsværft, men da det
lukkede, fulgte en identitetskrise. Det blev
ifølge udvalgsformanden starten på udviklingen af Kulturværftet, Museet for Søfart og
hele p
 rioriteringen af musiklivet og kulturen
i kommunen.

»»

Det har været med til at give noget 
stolthed til byen igen, siger Henrik Møller.

Satsningen har blandt andet banet vejen for
store koncerter med eksempelvis Sting foran
Kronborg, men også givet plads til store navne
i mindre folkekære genrer, da både Slayer og
Marilyn Manson har lagt vejen forbi sundbyen.
Internationalt til lokalt
I øjeblikket fokuserer kommunen kræfterne
indad. Efter en årrække med fokus på at
trække folk udefra til byen, er det tid til at fokusere på de lokale vækstlag, som bliver næret af
åbne jam-aftener i Toldkammeret eller den nye
foreningsbaserede festival for nordisk musik,
Nordsjæl, eksempelvis, forklarer Henrik Møller.
Derudover er der søsat koncertsamarbejdet
Öresound mellem Helsingør og Helsingborg,
hvor man vil prøve at få flere koncertgængere
til at udforske koncertsteder på begge sider
af sundet.
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Sikkerhedsvejledning
får et tiltrængt løft
Ved indgangen til 2018 valgte Justitsministeriet på opfordring af Dansk Live at igangsætte
en revidering af den eksisterende sikkerhedsvejledning ved udendørs musikarrangementer.
Dansk Live har året igennem været engageret
i revideringen og bidraget med redaktionelt
arbejde samt forfattet flere kapitler undervejs.
Opbakning til arbejdet
Revideringen af vejledningen har været vigtigt
for arrangørerne og en kreds af festivalmedlemmer valgte derfor at give Dansk Live et
ekstraordinært økonomisk bidrag til arbejdet.
På den måde kunne Dansk Live engagere sig 
i revideringen og samtidig fortsætte de
almindelige aktiviteter.

»»

Revideringen er vigtig. Man skal som
koncert- og festivalarrangør have styr på
mange komplekse regler indenfor meget
forskellige områder. Det kan af og til synes
nemmere at drive en almindelig virksomhed
end at være livearrangør. Når medlemmerne vælger at støtte revideringsarbejdet,
er det fordi, det er helt centralt at få overblik, afklaring og stabilitet i de rammer som
gælder, siger Michael Folmer Wessman,
organisationsansvarlig i Dansk Live.

Revideringsarbejdet er forankret i Justits
ministeriets følgegruppe, hvor Dansk Live har
plads sammen med en række myndigheder.
Følgegruppen besøger også koncert- og
festivalarrangører og i 2018 lagde de bl.a. vejen
forbi Vilde Vulkaner i Vordingborg. Her fik de
et indblik i praktikken og de udfordringer som
festivalleder Frank Willumsen oplever i forhold
sikkerhedsarbejdet, når mere end 10.000 børn
fester igennem til tonerne fra Lukas Graham.
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Til kamp mod ulovligt
videresalg af billetter
Dansk Live var i 2018 engageret i en kampagne
for at få politikerne til at tage det velkendte
problem med billethajer seriøst. Kulturministeriet er på vej med ny indsats mod problemet.
Det må simpelthen stoppes! Sådan var den
klare melding, da Dansk Live for et år siden stod
skulder ved skulder i en større alliance for at få
politikerne til at gøre noget ved det årelange
problem med uautoriseret billetsalg. Firmaer
der bl.a. har base i Schweiz kan indkassere store
summer på at videresælge billetter til koncerter
til overpris. Det sker selvom det er ulovligt i Danmark – mange andre lande har ikke samme
lovning mod den slags handel.

»»

Det ulovlige gensalg rammer både
publikum, optrædende og arrangører.
Problemet findes både i lille og stor skala,
fra den enkelte eller de få billetter der
sælges fra person til person til organiserede
firmaer, der maskerer sig som officielt billetsalgssted. I begge tilfælde kan det påvirke
publikums tryghed omkring købet af billetter og på den lange bane måske endda det
samlede billetsalg for koncerter og festivaler,
siger Esben Marcher fra Dansk Live

Forbrugerrådet Tænk var blandt de drivende
kræfter i at få stoppet den ulovlige handel med
billetter.

»»

Vi synes ikke, at politikerne kan tillade sig
at lade ulovlighederne fortsætte år efter
år. Når billetterne tilsyneladende organiseret bliver opkøbt i stort antal for at blive
solgt videre til overpris eller bliver solgt flere

gange, begrænser det almindelige menneskers mulighed for at få adgang til koncerter, festivaler og kulturarrangementer,
sagde formand Anja Philip, da kampagnen
blev skudt i gang i april 2018.

Ny indsats på vej
Opråbet til politikerne viste sig i løbet af 2018 at
have effekt. Således har kulturministeriet i løbet
af de første måneder af 2019 være initiativtager
til en ny indsats på området. Kampagnen skal
informere billetkøbere om faldgruberne ved billetkøb. Indsatsen støttes af en lang række aktører
på området, heriblandt naturligvis Dansk Live.

»

For mig er musik fællesskab. Jeg oplever en
unik følelse af forbundethed når jeg lytter til
musik, skriver musik og i særdeleshed når jeg
spiller musik live. Mange steder i livet synes
jeg tiden kan føles lineær, som et tog der
ruller, men på scenen når jeg synger foran et
publikum der er kommet for at lytte og være
en del af koncerten - så står tiden stille, så er
der kun dét, så er vi sammen i livemusikken.

JADA
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Mod en mere m
 angfoldig
musikbranche
Dansk Live har i 2018 arbejdet med mangfoldighed i musikbranchen i en stor indsats, der også
kommer med anbefalinger på løsninger.
I efteråret 2018 fik spillestedet Forbrændingen
i Albertslund skabt stor debat, da det annoncerede sine planer for koncerterprogrammet
i 2019. Et program baseret på optrædende med
kvinder som den tegnende figur blev i medierne tolket som et program udelukkende med
kvinder på scenen. Spillestedets ansøgning
om honorarstøtte blev sat i bero, indtil kultur
minister Mette Bock gav dispensation. Således
fik Forbrændingen langt mere omtale om ind
satsen, end spillestedet havde turdet håbe på.
Mere end kønsbalance
I Dansk Live har en donation fra Tuborgfondet
gjort det muligt at arbejde seriøst med mangfoldigheden i den danske musikbranche i løbet
af 2018. Det har resulteret i et talentudviklingsforløb for unge, workshops og dialogmøder
med branchen samt en opfølgende rapport og
syv anbefalinger. Og jo, kønsfordelingen tipper
stadig i mændenes retning i musikbranchen,
men det handler også om meget mere end
kønsbalance. Der skal flere unge ind i branchen,
større geografisk spredning og flere med anden
etnisk baggrund end dansk, hvis mangfoldigheden skal øges.
Tid til talenter
Talentudviklingsforløbet Live Talent gav i 2018 20
unge fra hele landet mulighed for at blive klogere på musikbranchen. I løbet af seks kursus
gange besøgte de spillesteder og festivaler, hvor
de også blev sat sammen med en mentor, som

kan hjælpe dem videre senere. Mangfoldighed var det gennemgående omdrejningspunkt,
hvilket også blev afspejlet i tilbagemeldingerne
fra deltagerne.

»»

Jeg tror, at størstedelen af Live Talent-
holdet brænder efter at ruske lidt i musikbranchen, og hvordan den pt er skruet
sammen, lød en af evalueringerne fra
deltagerne blandt andet.

Dansk Live tror på, at mangfoldighed på alle
parametre er med til at sikre kvalitet og udvikling i musikbranchen, og derfor vil det også
fremadrettet blive sat på dagsordenen.
Læs hele rapporten og de syv anbefalinger på
Dansk Lives hjemmeside.

Syv anbefalinger fra Dansk Lives indsats
for mangfoldighed
1.

Gør mangfoldighed til en topprioritet

2.

Ledelsen skal bakke op

3.

Tænk mangfoldighed ind i talentudvikling

4.

Vær opsøgende i jeres musikprogram

5.

Eksperimenter og debattér

6.

Gør formidlingen inkluderende

7.

Kast jer ud i det. Der er frihed i tilgangen.
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Åbent spillested giver
nye muligheder
Det Musiske Hus i Frederikshavn har de senere
år haft succes med at åbne spillestedet op og
indgå nye samarbejder, der gør det muligt at
sikre stor variation i koncertprogrammet.
De fleste spillesteder kender til udfordringen
med at sælge billetter til små ukendte kunstnere i smalle genrer. Det gør man også hos
Det M
 usiske Hus i Frederikshavn, hvor der i spille
stedets aftale med støttegiverne står: ”Små og
ukendte navne er en udfordring for spillestedet,
da et nordjysk, traditionsbundet publikum gerne
kommer til musik, som de kender. Og det er
mere tilbageholdende ift. ny musik”.
Af samme grund har musik- og udviklingschef
Jens Ole Hvid Amstrup arbejdet målrettet på
netop denne udfordring, siden han kom til for
fem år siden. Frem for alt handler det om at
skabe nye samarbejder.

»»

Pengene slår til, men en del afhænger af,
at vi kan få funding andre steder fra og
skaber nye typer af samarbejde, siger 
Jens Ole Hvid Amstrup.

Kodeordet er at åbne spillestedet op. Det sker
med en lang række konkrete tiltag, hvor spil
lestedet samarbejder med andre mindre spillesteder i Nordjylland. Derudover har spillestedet
en lang række initiativer, der skaber kontakt til
nye miljøer og målgrupper. Det skete blandt
andet med en gruppe unge, der fik mulighed for
at lave koncerter med nye artister, hvor de selv
stod for booking og koncept. Det sker også i øjeblikket med frivillige kræfter bag harmonika-,
metal- og hiphop-festivaler i huset.

»»

Udfordringen har hele tiden været at få
åbnet spillestedet op, så folk kan se et regionalt spillested som en resurse, de tapper ind
i, siger Jens Ole Hvid Amstrup og fortsætter: – Det kunne ikke lade sig gøre at sikre
variationen i udbuddet uden støtten til de
regionale spillesteder. Risikoen ville simpelthen være for høj, og vi ville være nødt til kun
at lave koncerter med A-listen, siger Jens
Ole Hvid Amstrup.

Faktaboks
→→ Rytmiske spillesteder og musikforeninger
kan søge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om tilskud til at honorarer.
→→ Kravet er, at man får kommunalt tilskud
svarende til det beløb, man søger tilskud til.
→→ Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik giver tillige tilskud til regionale
spillesteder for en fire-årig periode.
→→ Målet er blandt andet sikre mangfoldighed
og udvikling af rytmisk musik af høj kunst
nerisk kvalitet i hele landet.
→→ Det er en forudsætning for støtten, at spillestedet også får et substantielt kommunalt
tilskud
→→ Midlerne til den statslige koncertstøtte sikres af Musikloven og skiftende
musikhandlingsplaner.
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Små festivaler er
blevet store
Antallet af festivaler er steget i løbet af de
senere år, så der i dag er et varieret landskab
af større og mindre musikfestivaler. Nogle af
de der startede i det små rundede i 2018 et
skarpt hjørne.

10 år
Musik i Lejet begyndte med en god idé hos
tvillingerne Andreas og Kristian Grauengaard
sammen med to veninder. De ville lave en fest
i deres hjemby, Tisvildeleje, på toppen af Nordsjælland, hvor gamle venner kunne mødes og
høre god musik. Det første år deltog omkring
700 mennesker i festivalen, hvor 16 bands spillede. Siden er der løbet uendeligt meget musik
gennem øregangene for de op mod 10.000
festivaldeltagere, der har været de seneste år.
Da festivalen blev afholdt for 10. gang sidste år
blev alle billetter revet væk på 30 minutter. I år
gik det endnu hurtigere, da der var udsolgt på
få minutter.

30 år
”…Eventyret om den Grimme Jelling som 
blev til en Smuk Vane”, lyder sloganet til Jelling
Festival, som fin sproglig vis sammenfatter
udviklingen siden begyndelsen i 1989. Seks gutter
havde sat sig for at skabe lidt liv i den gamle
kongeby, men de havde slet ikke forestillet sig,
at det med tiden skulle vokse til en festival med
omkring 35.000 deltagere. Der var budgetteret med 100 publikummer det første år, men
i omegnen af 1000 mennesker dukkede op til
den gratis endagsfestival. Alle bands var lokale
med u
 ndtagelse af Erik Clausen. Han var også
at finde på plakaten 30 år efter flankeret af
store danske og internationale navne.

40 år
Som en af landets ældste musikfestivaler har
Open Air Varde vist sit værd gennem fire årtier.
Det begyndte som en ren amatørfest i 1979,
hvor den første festival blev afholdt. Dengang
var det med det lokale Varde-band ”Crash”
som åbningskoncert. Bandet var samtidig en
stor del af at få stablet den sejlivede festival
på benene, men selv ramte bandet stopskiltet
og gav sin sidste koncert i 1984 – også på den
lokale festival. Alligevel lykkedes det at samle
bandet til festivalens jubilæum i 2018, hvor mere
end 10.000 gæster lagde vejen forbi.

De havde også jubilæum i 2018
5 år
10 år
15 år
20 år
20 år
25 år
25 år
30 år
40 år

Studenterhus Odense
Alive Festival
Studenterhus Aarhus
STARS, Vordingborg
TRAIN, Aarhus
Harders, Svendborg
Paletten, Viborg
Gimle, Roskilde
Skråen, Aalborg
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Europæisk hæder til
Danske Festivaler
NorthSide og Roskilde Festival høstede begge
priser ved European Festivals Award i Holland. Festivalerne blev hædret for deres
musikprogram, festivalkoncept og en kampagne mod krænkende adfærd.
Det kom bag på talsmanden for NorthSide,
da han blev kaldt op på scenen som vinder ved
European Festivals Award i Holland i januar
i år. 2018-udgaven festivalen blev hædret med
prisen som årets ‘medium size’ festival foran en
række andre europæiske festivaler med mellem
10.000 og 40.000 gæster.

»»

Jeg fik et kæmpe chok, da der blev sagt
”And the winner is… NorthSide” fra scenen.
Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at
vi ville vinde, så jeg havde ikke forberedt en
tale eller noget som helst, udtalte festivaltalsmanden John Fogde efterfølgende til
musikmediet Gaffa.

Pris til kampagne mod krænkende adfærd
Roskilde Festival tog to priser hjem, hvor den
ene var i kategorien for bedste musikprogram
(Best Line-Up). Det var dog den anden pris,
der fyldte mest for landets største festival.
Her blev arrangørerne nemlig hædret for
indsatsen Orange Together, der er en kampagne målrettet seksuelt krænkende adfærd.
Kampagnen indeholdt blandt andet i et kortspil,
som fik gang i dialogen om at sætte grænser
og tale om det, der er svært, når musikken og
alkoholen pumper:

»»

Hvordan siger du nej, når du har sagt ja?
Hvordan spørger du egentlig, om I skal ha’
sex? Hvad gør du, når teltmakkeren pludselig synes, I skal ha’ sex?

lød det blandt andet i spillet, der viste sig at
være umådeligt populært blandt gæsterne.
Prisen blev uddelt i kategorien for ‘Health and
Safety Innovation”.
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Svendborg, en musikby

Engang gik man blandt andet på Kloster
Moster og Banjen for at opleve livemusik
i den sydfynske by Svendborg. Ingen af delene
eksisterer i dag, men til gengæld er der piblet
en lang række nye spillesteder frem de seneste
årtier. Særligt de senere år er der fyret godt
op under koncertoplevelserne i den gamle
søfartsby. Vi fortæller her lidt om nogle af
de aktører, der er med til at gøre byen til en
vaskeægte musikby.
Kulturhus Svendborg
I folkemunde kendt som Borgerforeningen.
Bygningen har siden 1884 været samlingspunkt om svendborgensernes kulturelle og
sociale liv. Det gamle hus fik i 2010 en gedigen

ansigtsløftning, hvor blandt andet akustikken
blev forbedret til gavn for koncertoplevelserne.
Koncerterne er typisk med danske kunstnere –
både nye og veletablerede navne.
Harders
Spillestedet Harders har eksisteret siden slutningen af 1990’erne og bliver hovedsageligt drevet
af frivillige kræfter. Foreningen bag spillestedet
driver også en række øvelokaler på adressen,
hvor fremtidens stjerner har mulighed for at
blive udklækket. Musikprogrammet er målrettet
de unge og giver plads til en lang række nicher
og nye bands. Spillestedet indgik i 2017 et regionalt samarbejde mellem Svendborg, Odense
og Assens, der har til formål at fremme live
musikken og mulighederne for nye kunstnere.
Hansted og Hansted Live
Hansted åbnede i 2012 i gågaden som bar og
spillested med mere. Året efter så Hansted Live
dagens lys. Det blev afholdt som en fire-dages
gratis festival i spillestedets baggård, hvilket
skulle vise sig at blive noget af et tilløbsstykke.
I 2016 blev festivalen derfor rykket til den nærliggende park Krøyers Have, hvor man vurderede,
at omkring 10.000 gæstede festivalen, der ved
samme lejlighed blev indskrænket til tre dage,
men fortsat var gratis. Musikprogrammet satser
på velkendte danske navne, der kan ramme
det brede publikum.
Udover de nævnte medlemmer af Dansk
Live finder man i Svendborg blandt andet
Kammerateriet, Cafe Citronen, Arne B og en
lang række værtshuse mv. der også præsen
terer livemusik.
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Sølund skaber glæde

Siden 1986 har Sølund Musik-Festival u
 dviklet
sig til det, der i dag er verdens største musikfestival for handicappede. Det har ikke været
uden udfordringer, men ånden og idéen om
en kærlighedsfest for handicappede er stadig intakt.
Musik og kærlighed er velkendte ingredienser
i enhver god festival. Alligevel kan Sølund noget
helt særligt.

»»

Det er de glemte værdiers holdeplads. Alle
hjælper hinanden, og de handicappede er
pissegode til næstekærlighed, siger festivalchef Lasse Mortensen.

Han har været en del af festivalen siden den
første udgave i 1986. Det skete på et bagtæppe
af tanker om at lave en festival, hvor mennesker
med udviklingshandicap kunne have det sjovt
sammen, få nye venskaber og måske få sig en
kæreste. I dag er Sølund blevet verdens største
af sin slags. 16.000 solgte billetter til to festivaldage og en gratis dag hvor ca 10.000 lægger
vejen forbi.
Udsolgt og udfordringer
Festivalen har siden starten udfyldt et særligt
behov og hvert år bliver samtlige billetter solgt
på fire timer.

»»

Vi havde erfaringen til at lave festivalen
og ramte ind i en niche, som folk havde
efterlyst i 25 år. Det betød, at vi var den
hurtigste og bedst sælgende festival, siger
Lasse Mortensen.

I 2012 kom en lovændring for ledsagere til at få
stor betydning for festivalen. De handicappede
måtte nu ikke længere få deres kendte led
sager med.

»»

Det betød en nedgang i vores omsætning
på 25 procent, siger Lasse Mortensen.

Men igen viste næstekærligheden sig fra sin
gavmilde side og på bare fem uger lykkedes
det i 2013 at samle op mod 800.000 kroner ind
til festivalen. Efter flere års kamp blev service
loven senere ændret til gavn for festivalens
mange deltagere.
En lang række store danske navne optræder
hvert år på Sølund, men der er også masser af
plads til at give de udviklingshæmmede plads på
scenen. I det hele taget giver festivalen mulighed
for at skabe mere forståelse mellem mennesker.

»

Kjartan Arngrim,
Folkeklubben

At spille koncerter –at fremføre sine sange
live – er belønningen for alt sliddet med
at øve, tvivle, skrive og indspille. Det er
springet, faldet og livet sat på spidsen. Alt
hvad der sker på scenen er uigenkaldeligt.
I det man træder ind åbnes slusernes til et
rum, der forudsætter fuld tilstedeværelse fra
både orkester og publikum. Live-musikken
lærer os at være og spille sammen som
mennesker og udfylder på den måde en
opbyggelig rolle i ethvert samfund. I det lys
føler vi os lykkelige over at leve i det land med
flest spillesteder og festivaller per indbygger.
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Lad musikken
være din rus
Hjernens belønningsstof, dopamin, er nok til at
få dig skudt afsted, når du hører musik. Sådan
lød det simple budskab i årets udgave Music
Against Drugs kampagne.
Hvad har en trommeslager og en hjerneforsker tilfælles? De var begge en del af sidste års
udgave af kampagnen Music Against Drugs,
som Dansk Live, Roskilde Festival og Sundhedsstyrelsen står bag.
I kampagnens videomateriale forsøger Ihan
Haydar, trommeslager i bandet L.I.G.A., at blive
klogere på, hvorfor musikken har så stor indflydelse på os. Årsagen er hjernens belønningsstof,
dopamin, der bliver udløst, når vi går til koncert
og lader os opsluge af musikken. Vi mærker en
lykkerus, så vi i virkeligheden ikke behøver andre
stoffer til at sende os afsted. Sådan lød budskabet i kampagnen, der for 16. år i træk forsøgte
at dæmme op mod brugen af ulovlige stoffer
i koncertlandskabet.

»»

MUSIC RELEASES
DOPAMINE MAKES YOU HAPPY. IT MAKES YOU DANCE. SCREAM.
KISS.
. HEADBANG. TWERK. NOD. LOVE. MOSH. WIGGLE.
PLUK’ ÆBLER. WHIP. NAE NAE. GWARA GWARA.
. CLAP.
REMEMBER. FORGET.
. STAND IN LINE. JUMP. DAB. TWIST.
DEFY THE WEATHER. LAUGH. SMILE. SING ALONG. FEEL ALIVE.

LET THE MUSIC TAKE YOU HIGHER
– AND DON’T MISS A BEAT

www.againstdrugs.dk

Vi bygger videre på konceptet fra sidste år
med fokus på, at musikken er en rus i sig
selv. Både fordi det skaber en fin sammen
hæng – og fordi målgruppen har givet
rigtig positiv feedback, udtalte Maria Koch
Abel, projektleder i Sundhedsstyrelsen om
kampagnen.

61 festivaler og spillesteder deltog i kampagnen
i 2018.
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Medlemmer af
Dansk Live
1000 Fryd
ALICE cph
Alive Festival
Amager Bio & BETA
Arena Næstved
AvernaX Festival
Bork Festival
Brovst Musikforsyning
Bygningen
Café Blågårds Apotek
Cafe von Hatten
Carpark Festival
Copenhell
CultHus
Culture Box
Dansk Live
Det Musiske Hus
DIT:KBH
DR Koncerthuset
Engage Festival
Fermaten
Fonden VoxHall
Forbrændingen
Gimle
Gjethuset
Godset
Grøn
Grønnegades Kaserne
Gutter Island Garage Rock Festival
Gæstgiveren/Ingolfs Kaffebar
Hagge’s Musik Pub
Haze Over Haarum
Horsens & Friends
Hotel Cecil
Huset i Hasserisgade
Jazzhus Montmartre
Jelling Musikfestival
Kedelhuset
Klaverfabrikken Live

Kløften Festival
KulisseLageret
Kultur- & ErhvervsCenter
Jammerbugt
Kulturhus Svendborg
Kulturhuset Islands Brygge
Kulturhuset Krudttønden
Kulturkajen Docken
Kulturmaskinen
Kulturstationen Vanløse
Kulturværftet & Toldkammeret
Langelandsfestival
MantziusLive
Midsommer Festival
Mojo Bluesbar
Musik i Lejet
Musikforeningen 5-øren
Musikforeningen Bygningen
Musikforeningen Drauget
Musikforeningen Loppen
Musikhuzet Bornholm
Musikklubben Elværket
MusikRampen
KULTURIUM Ishøj
Nibe Festival
Nord-Als Musikfestival
NorthSide
Nygadehuset
Open Air Varde
Paletten
Pavillonen
Portalen, Greve Teater og Musikhus
Posten & Dexter
Radar
Richter
Rock Under Broen
Roskilde Festival
RUST
Samsø Festival

Skagen Festival
Skive Festival
Skråen i Nordkraft
Slagelse Musikhus & Badeanstalten
Smukfest
Spillestedet Hansted
Spillestedet Harder’s i Harmonien
Spillestedet Stengade
Spillestedet Thy
STARS
STUBhuset
Studenterhus Aarhus
Studenterhus Odense
Studenterhuset Aalborg
Sølund Musik-Festival
Sønderborghus
Tapperiet
Templet
Tinderbox
Tivoli (Fredagsrock)
Tobakken
Tobaksgaarden
Train
Tunø Festival
Turbinen
Tøjhuset
Tønder Festival Fond
UHØRT Festival
Ungdommens Hus Fredericia
VEGA – Musikkens hus
Vershuset
Vesterhavsrock
Vesthimmerlands Musikhus ALFA
Viften
Vig Festival
Vilde Vulkaner Vordingborg
Wonderfestiwall

Dansk Live er interesse
organisation for spillesteder og
festivaler i Danmark. Foreningen
samler livearrangører fra hele
landet, såvel store som små.
I fællesskab arbejder vi for at
sikre livearrangørerne stabile
rammer og gode vilkår og giver
sparring, med- og modspil til politikere, myndigheder, organisationer og andre relevante aktører
i samfundet.

