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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 

Møde nr. 3 

Mødedato: 20. april 2018 

Tidspunkt fra kl. 9.00 til kl. 15.30  

Sted: Mødelokale 3, 5. sal  

Kl. 9.00 til 10.00. Mødtes med det tidligere Projektstøtteudvalg for Musik 

 
 
REFERAT 

 
 
Til stede fra udvalget:  

Bernard Villaume, Dorte Bille, Emil de Waal, Esben Danielsen indtil kl. 14.00, Li-Ying Wu, Michael 
Bojesen og Signe Høirup Wille-Jørgensen.  
 
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen: 

Henrik Wenzel Andreasen (pkt. 1-17), Steen Bochis (pkt. 6 og 12), Bendt Viinholt Nielsen (pkt. 8 og 
12), Niklas Smith (pkt.4), Jan Ole Traasdahl (pkt.1 og 7 og 9-11), Simon Hjerrild (pkt. 1) og Connie 
Nielsen (referent). 
 
Godkendt af udvalget den 9. maj 2018. 
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F. Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed 
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H. Talentudvikling 

13. Møde med musikskolekonsulent Niels Græsholm 
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Til orientering: 

- Administrative afgørelser 

- Mødekalender 

- Referat af møde med AKKS 

- Statens Kunstfonds årsberetning 

- Årshjul  
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Side 3 

1. Orientering om inhabilitet v/jurist Sabrina Højbjerg 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at tage orienteringen til efterretning 

Det betyder bl.a., at der før hvert møde skal indsendes en oversigt til sekretariatet over de sager, 

hvor et udvalgsmedlem er inhabil. 

       

2. Godkendelse af dagsorden 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik godkendte dagsordenen. 

         

3. Godkendt referat fra sidste møde til orientering  

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tog det godkendte referat til efterretning. 

     

4. Behandling af ansøgninger – Den unge elite  

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at 9 ansøgere går videre til anden fase 

- at der gives afslag på de resterende 10 ansøgninger 

Signe Høirup Wille-Jørgensen deltog ikke i behandlingen af ansøgningen fra Broken Twin på 

grund af inhabilitet. Beslutning: Ansøger går videre til anden fase.  

 
5. Nyt fra Statens Kunstfonds bestyrelse 

Formanden orienterede fra mødet, herunder at der på hvert møde er en udvalgsformand der præ-

senterer sit udvalg. Formanden fortalte tillige om bestyrelsens beslutning om at henstille til, at in-

gen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegater. Dette afstedkom en drøftelse af bl.a. 

kommunikationen. Udvalget ønsker derfor snarest at mødes med kommunikationskonsulent Mi-

chala Rørbech. 

       

6. Budget for 2018 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at tage status til efterretning 

           

7. Drøftelse af møderne med genreorganisationerne herunder en generel 

drøftelse af musikgenrer  

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at Esben Danielsen skal komme med et forslag til videre drøftelse af genreorganisationerne til 

næste møde 
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8. Orientering om uddelingen af puljen til tværkunstneriske projekter - musik/scenekunst 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at tage orienteringen om uddelingen fra puljen tværkunstneriske projekter - musik/scenekunst 

(tidligere musikdramatisk pulje) til efterretning 

    

9. Møde med LMS - Levende Musik i Skolen 

LMS fortalte bl.a., at de har iværksat en undersøgelse af skolekoncertudbuddet i Danmark på 

baggrund af det nye krav i deres rammeaftale, der går ud på, at alle børn og unge i grundskolen i 

hele landet mindst en gang om året vil opleve en skolekoncert. Det skal ske ved, at de selv øger 

deres koncertudbud samt påtager sig en national koordinerende rolle i forhold til det skolekoncert-

udbud, som tilbydes af landsdelsorkestre, basisensembler m.fl. Dette krav bad de udvalget om at 

få en dialog om, og at de godt ville mødes med udvalget igen, når undersøgelsesmaterialet fore-

ligger. Udvalget tilbød at tage kontakt til landsdelsorkestrene, basisensemblerne og genreorgani-

sationerne om vigtigheden af dette samarbejde.  

       

10. Henvendelse fra Aarhus Jazz Orchestra  

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at godkende Aarhus Jazz Orchestras ønske om at konvertere den berammede stilling som 

kunstnerisk ansvarlig til to stillinger: en kunstnerisk konsulent med kunstneriske ledelsesbefø-

jelser samt en producentstilling 

      

11. Plan for aftaler med driftsinstitutionerne 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at fortsætte drøftelsen og træffe endelig beslutning på udvalgets internat i august 

        

12. Godkendelse af ansøgningsvejledninger til puljerne:     

A. Børn og unge – læringsmiljøer  

B. Amatørmusik 

C. Orkestre, bands, kor og ensembler 

D. Koncertvirksomhed 

E. Musikfestivaler 

F. Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed 

G. Honorarstøtte 

H. Talentudvikling 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik godkendte de forelagte vejledninger og foretog 

enkelte rettelser. Formanden vil tage udvalgets drøftelse af mangfoldighed med til bestyrelsen. 
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13. Møde med musikskolekonsulent Niels Græsholm 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at udsætte mødet på grund af tidsnød 

 

14. Meddelelser 

Udvalget besluttede, at udvalgets medlemmer skal orientere om afholdte ”kaffemøder” siden sid-

ste møde under dette punkt. 

Udvalget besluttede tillige, at udvalgets internat den 16. og 17. august holdes i Aalborg med af-

gang fra Kastrup den 16. august kl. 9.15 og fra Aalborg den 17. august kl. 15.30. I forbindelse med 

det ordinære møde skal der afholdes et dialogmøde med repræsentanter for musiklivet i Nordjyl-

land.  

Michael Bojesen fortalte, at han havde holdt møde med Musik i Syd. 

 

15. Næste møde  

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 9.00 til 14.30. 

 

16. Eventuelt 

 

17. Mødets gang 

Ros til formanden for god mødeledelse. 

    


