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Til orientering: 

TO1 Ny leder i ROSA 

TO2 Dorthe Andersen stopper som orkesterchef i Aarhus Jazz Orchestra 

TO3 Jazz Danmark – revideret projektbeskrivelse for USA 2021-2022 

TO4 Svar på henvendelse om udpegning til Advisory Board – Aabenraa Live 

TO5 Administrative afgørelser og andre beslutninger siden sidst 

TO6 Mødekalender 

TO7 Årshjul for 2020 og 2021 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2. Referat fra sidste møde 
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Udvalget godkendte referatet fra sidste udvalgsmøde med en rettelse til mødets punkt 13. om 

behandling af puljen Honorarstøtte til rytmiske spillesteder. Den endelige version af referatet 

udsendes efterfølgende til udvalgets orientering. 

3. Siden sidst 

Udvalget drøftede den delvise nedlukning pga. COVID-19 i 38 af landets kommuner, som regeringen 

meldte ud den 7. december. Henrik Wenzel Andreasen orienterede endvidere om finanslovsaftalen for 

2021 på kulturområdet, som blev indgået den 6. december, og som indeholder en række tiltag på 

musikområdet. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Michael Bojesen orienterede fra det seneste møde i Kunstfondens bestyrelse den 19. november. 

5. Økonomi 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at tage budget og regnskab for 2020 til efterretning  

- at tage budget for 2021 til efterretning. 

6. Drøftelse af Esben Danielsens inhabilitet 

Udvalget drøftede Esben Danielsens inhabilitet i forbindelse med udvalgets forventede større 

beslutningssager i slutningen af 2020 og 2021 på baggrund af Esben Danielsens nye stilling som 

fagdirektør i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune med tiltrædelse per 1. januar 

2021. Udvalget justerede endvidere organiseringen i udvalgets underudvalg. 

Udvalget besluttede herunder 

- at Esben Danielsen vil være inhabil i behandlingen af de økonomiske rammer for MGK-

centrene samt indgåelse af nye rammeaftaler i perioden 2022-2025 

- at Emil de Waal erstatter Esben Danielsen i udvalgets arbejdsgruppe for MGK-området, imens 

Esben Danielsen til gengæld indtræder i stedet for Emil de Waal i underudvalget for det 

internationale område 

- at Esben Danielsen vil være inhabil i behandlingen af puljen Honorarstøtte til rytmiske 

spillesteder for 2022. 

- at Signe Høirup Wille-Jørgensen erstatter Esben Danielsen i underudvalget for 

Koncertvirksomhed i forbindelse med behandlingen af Honorarstøtte til rytmiske spillesteder 

- at det forventes, at Esben Danielsen vil være inhabil i forbindelse med udmøntningen af den 

nye ordning for niche- og genrespillesteder, som er en del af finanslovsaftalen for 2021. 

Esben Danielsen deltog ikke i beslutningerne om inhabilitet. 

7. Temadrøftelse på initiativ fra bestyrelsen – kunst og teknologi 

Udvalget drøftede efter initiativ fra Kunstfondens bestyrelse temaet kunst og teknologi på baggrund af 

skriftligt oplæg fra Lars Seeberg, udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Udvalget 

besluttede på baggrund af drøftelsen 
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- at levere input til en skriftlig tilbagemelding til bestyrelsen 

- at sekretariatet udfærdiger en skabelon for tilbagemeldingen, som udvalgets medlemmer kan 

skrive deres bidrag ind i. 

8. Møder med netværksspillestederne -  Pavillonen, Generator og Momentum Musik 

Udvalget afholdt møder med hhv. Pavillonen, Generator og Momentum Musik med henblik på 

forventningsafstemning i forhold til deres toårige projektperioder som netværksspillesteder under 

puljen Koncertvirksomhed og musikfestivaler. 

9. Ansøgning fra ROSA 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at afholde et møde med bestyrelseslederne for hhv. ROSA og SPOT med henblik på afklaring 

ang. den indsendte ansøgning samt opdelingen af de to institutioner. Michael Bojesen og Esben 

Danielsen deltager i mødet på udvalgets vegne. 

10. Henvendelse vedrørende nye specialensembler 

Udvalget drøftede en henvendelse vedrørende udpegningen af de tre nye specialensembler og 

besluttede  

- at bede sekretariatet om et svarudkast på baggrund af udvalgets input og sende udkastet til 

udvalgets godkendelse i en skriftlig proces. 

11. Godkende offentlige strategier for tre nye specialensembler 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at godkende de justerede, offentlige strategier for de tre nye specialensembler. 

12. Henvendelse fra LMS 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 

- at invitere LMS til et Skype-møde primo januar 2021 

- at Michael Bojesen og Dorte Bille deltager i mødet på udvalgets vegne. 

13. Behandling af ansøgning til puljen Besøgsprogrammer – supplerende oplysninger 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tog de supplerende oplysninger til efterretning og 

besluttede 

- at afsætte 5.700 kr. til ansøgning om projektet ”Produktion residency i Frankrig” fra Konrad 

Korabiewski. 

14. Godkendelse af ansøgningsvejledning – Besøgsprogrammer 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede 
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- at godkende ændringerne i ansøgningsvejledning og ansøgningsbilag med en enkelt tilføjelse 

- at fastsætte ansøgningsfristen i 2021 til henholdsvis den 15. april og d. 1. oktober. 

15. Meddelelser 

Udvalget drøftede en række henvendelser, som var fremsendt til udvalgets orientering, og tog 

orienteringssagerne til efterretning. 

16. Næste møde 

Næste udvalgsmøde afholdes den 25. januar 2020.   

17. Eventuelt   

18. Mødets gang   

19. God jul – med deltagelse af sekretariatet 

Udvalget og sekretariatet ønskede god jul, godt nytår og på gensyn i 2021. 
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