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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 

Møde nr. 6 

Mødedato: 16. og 17. august 2018 

Tidspunkt fra kl. 9.15 den 16. august til kl. 14.15 den 17. august. 

Sted: Comwell Hvide Hus Aalborg 

 
Kl. 15.00 mødtes udvalget med musiklivet i Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg 

 

 
 
REFERAT 

 
Til stede fra udvalget:  

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

Henrik Wenzel Andreasen (pkt. 1-24), Steen Bochis (pkt. 3-6 og 15), Niklas Smith (pkt. 14 og 18), Jan 
Ole Traasdahl (pkt. 1-19), Simon Hjerrild (pkt.1-19) og Connie Nielsen (referent). 
 
Godkendt af udvalget den 30. august 2018. 
 
 
 
 

Sagsfremstilling nr.: 
 

Torsdag den 16. august 

Kl. 9.15 
1. Godkendelse af dagsorden       80 

2. Godkendt referat fra sidste møde til orientering     81  

3. Budget for 2018 og godkendelse af budget for 2019    82 

Kl. 10.00 

4. Evaluering af puljen musikværker       83 

5. Tømrer-Claus anmoder om genbehandling af udgivelsesansøgning   84 

6. Mikkel Meyer anmoder om ændring af udgivelsesprojekt    85  

7. Flerårige aftaler med ensembler       86 

Kl. 11.15 

8. Plan for aftaler med driftsinstitutioner- drøftelse og beslutning   87 

9. Plan for resterende orienteringsmøder med driftsinstitutioner   88 

Kl. 12.00 Frokost 
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Kl. 13.00 

10. Forberedelse af dialogmøde kl. 15.00 om musiklivet i Nordjylland   89 

11. Drøftelse af basisensembleområdet      90  

Kl. 14.30 afgang  

Kl. 15.00 til 17.00 mødes med musiklivet i Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg 

         

 

Fredag 

Kl. 9.00 

12. Fastsættelse af årets møder       91 

13. Danmarks Underholdningsorkester anmoder om anvendelse af  

tilskud til andet projekt        92 

14. Kulturministerens nye musikpolitiske indsats     93 

Kl. 10.30 

15. Dialogmøde i Silkeborg om rytmiske spillesteder     94 

16. Henvendelse fra Eskil Romme m.fl.      95 

17. Godkendelse af afslagsbegrundelser      96 

18. Evaluering af Den unge elite       97 

19. Henvendelse fra LMS Levende Musik i Skolen     98 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.00 

20. Drøftelse af den geografiske spredning af støtten     99  

21. Mødets gang 

22. Meddelelser 

23. Næste møde  

24. Eventuelt 

Kl. 14.15 Mødet slut 

 

 

 

Til orientering: 

- Administrative afgørelser 

- Mødekalender 

- Referat af bestyrelsesmødet den 6. juni 2018 

- Rejserapport fra Bernard Villaume- Classical Next 

- Årshjul  
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1. Godkendelse af dagsorden 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik godkendte dagsordenen. 

        

2. Godkendt referat fra sidste møde til orientering 

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

       

3. Budget for 2018 og godkendelse af budget for 2019     

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at tage status for 2018 til efterretning 

- at godkende budgettet for 2019 

 

4. Evaluering af puljen musikværker 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at fremtidige evalueringer skal foretages på samme møde som selve uddelingen 

- at puljen eventuelt skal opdeles i to puljer (1 til lydkunst og 1 til udgivelser) 

- at puljen til lydkunst eventuelt finansieres og uddeles i samarbejde med Projektstøtteudvalget 

for Billedkunst  

- at underudvalget skal komme med et forslag til puljen-/erne på mødet i november 

        

5. Tømrer-Claus anmoder om genbehandling af udgivelsesansøgning 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at afslå Claus Pedersens ønske om genbehandling 

    

6. Mikkel Meyer anmoder om ændring af udgivelsesprojekt     

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at godkende at tilskuddet går til første delmål 

  

7. Flerårige aftaler med ensembler        

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at det fortsat er hensigtsmæssigt at indgå flerårige aftaler med ensembler 

- at alle tilskud i 2019 gives som etårige tilskud, og at begrundelsen derfor skal fremgå af bevil-

lingsbrevet til de ensembler, der har søgt om et flerårigt tilskud 

- at de ensembler der har en flerårig aftale fortsætter perioden ud 

 
Det bemærkes, at basisensemblerne ikke er omfattet af disse beslutninger, og at de behandles i 

en særskilt proces. 
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8. Plan for aftaler med driftsinstitutioner- drøftelse og beslutning   

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at tiltræde den forelagte tidsplan for indgåelse af flerårige aftaler med musikinstitutioner 

- at fremtidige aftaler indgås for fireårige perioder 

 

9. Plan for resterende orienteringsmøder med driftsinstitutioner    

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at holde dialogmøder med seks ensembler i forbindelse med opstart af en proces frem mod 

eventuelt nye aftaler fra 2020 

- at afholde et fælles orienteringsmøde på en time med de 8 MGK-centre den 25. september 

- at afholde et orienteringsmøde på 30 minutter med Dacapo Edition-S den 25. september 

- at afholde orienteringsmøder á 30 minutter med Det danske Suzuki Institut, Copenhagen Jazz 

Festival og Spot Festival den 20. november 

 

10. Forberedelse af dialogmøde kl. 15.00 om musiklivet i Nordjylland    

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forberedte dialogmødet og godkendte det fore-

lagte program.  

 

11. Drøftelse af basisensembleområdet       

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at fortsætte drøftelsen på næste møde 

  

12. Fastsættelse af årets møder        

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at udvalgets møder i 2019 finder sted på følgende dage: 

tirsdag den 29. januar, onsdag den 27. februar, tirsdag den 19. marts, fredag den 26. april, 

tirsdag den 21. og onsdag den 22. maj (internat), torsdag den 20. juni, tirsdag den 27. august, 

tirsdag den 24. september, torsdag den 24. og fredag den 25. oktober, tirsdag den 19. no-

vember og tirsdag den 10. december.  

 

13. Danmarks Underholdningsorkester anmoder om anvendelse af tilskud til andet projekt 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at imødekomme anmodningen på betingelse af, at der indarbejdes en dokumentation og eva-

luering af projektet 

 

14. Kulturministerens nye musikpolitiske indsats      

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at følgende områder er musikudvalgets indspil til ny musikhandlingsplan:  
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• Flere midler til LMS 

• Styrke honorarstøtten 

• Sikre transportstøtten 

 

15. Dialogmøde i Silkeborg om rytmiske spillesteder      

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede  

- at godkende arbejdsgruppens forslag til program  

- at afsætte en budgetramme på 60.000 kr. til dialogmødet 

- at fortsætte drøftelsen på næste møde  

 

16. Henvendelse fra Eskil Romme m.fl.       

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at udvalget takker for de indkomne orienteringer med oplysning om, at udvalget vil se nærme-

re på problemstillingen i forbindelse med en generel gennemgang af genreorganisationsom-

rådet 

 

17. Godkendelse af afslagsbegrundelser       

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at godkende afslagsbegrundelser for hoveduddelingspuljerne for 2018 

 

18. Evaluering af Den unge elite        

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at puljen skal kommunikeres bredere ud for at få et mere mangfoldigt ansøgerfelt 

- at overveje muligheden for mundtlige midtvejsmøder med støttemodtagere 

- at udvalget og Slots- og Kulturstyrelsen skal være opmærksomme på andre talentindsatser på 

musikområdet 

 

19. Henvendelse fra LMS Levende Musik i Skolen      

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at udvalget takker for den indkomne orientering og giver tilsagn om at gå i dialog med LMS om 

at samle de involverede orkestre og ensembler m.v. i en fælles indsats for at styrke formidlin-

gen af levende musik til børn og unge i grundskolen i hele landet 

 

20. Drøftelse af den geografiske spredning af støtten      

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik drøftede idekataloget, herunder forslaget om at 

afholde dialogmøder lokalt, hvor udvalget kunne konstatere, at det var meget populært at komme 

ud i landet. Udvalget foreslog desuden, at de fremover kunne se, i hvilken region den ansøgte ak-

tivitet foregår. Udvalget havde tillige nogle forslag til Statens Kunstfonds kommunikationsfolk. 
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21. Mødets gang 

Udvalgets medlemmer var meget tilfredse med de to dages møder. 

 

22. Meddelelser 

Formanden fortalte, at bestyrelsen har besluttet at afholde en kommunekonference i stedet for det 

årlige dialogmøde, og at bestyrelsen har indgået et forskningssamarbejde med Norsk Kulturråd 

om ”Kunst og sociale fællesskaber”. Derudover har bestyrelsen besluttet en række kommunikati-

onsinitiativer. 

 

23. Næste møde  

Tirsdag den 25. september 2018. 

 

24. Eventuelt 

Intet. 

    


