3. marts 2021

Projektstøtteudvalget for Musik
Møde nr. 34
Mødedato: 23. februar 2021
Tidspunkt: kl. 9-12
Sted: Skype

Referat
Til stede fra udvalget:
Michael Bojesen, Dorte Bille, Esben Danielsen, Bernard Villaume, Emil de Waal og Li-Ying Wu.
Afbud fra udvalget:
Signe Høirup Wille-Jørgensen.
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Henrik Wenzel Andreasen (pkt. 1-5 og ekstrapunkt 1), Steen Bochis (pkt. 1-5, 9 og ekstrapunkt 1),
Simon Hjerrild Bech (pkt. 8-9 samt ekstrapunkt 2), Jan Ole Traasdahl (pkt. 8-9 samt ekstrapunkt 2),
Jens Fuglsang, Emma Nielsen og Malte Eichberg (referent).
Godkendt af udvalget den: 9. marts 2021
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Til orientering:
TO1 Korrespondance med Strøm om samarbejde med genreorganisationerne
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dataindsamlingsopgave
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Udvalget godkendte den udsendte dagorden med tilføjelse af to ekstrapunkter: Ekstrapunkt 1.
Honorarstøtte til rytmiske spillesteder i lyset af COVID-19 samt ekstrapunkt 2. Henvendelse
vedrørende tildeling af midler til MGK-centrene.
2. Referat fra sidste møde
Udvalget godkendte referatet fra sidste udvalgsmøde.
3. Siden sidst
Michael Bojesen orienterede om et møde med regeringens Genstartsteam, herunder om input fra
musikområdet.

Side 2

Dorte Bille orienterede de foreløbige planer for et topmøde om børn og unge på musikområdet, som
efter planen afholdes den 1. juni 2021.
Malte Eichberg orienterede om nyt materiale i mappen ”Sådan arbejder vi i Statens Kunstfond” i form
af et forståelsesnotat om hvervet som medlem af Kunstfondens udvalg.
4. Nyt fra bestyrelsen
Michael Bojesen orienterede om møde i Kunstfondens bestyrelse den 2. februar 2021, herunder om
kulturminister Joy Mogensens deltagelse i bestyrelsesmødet.
Michael Bojesen orienterede endvidere om et møde med det nye repræsentantskab for Statens
Kunstfond.
5. Økonomi
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik besluttede
-

at tage budget for 2021 til efterretning.

6. Koordinerende møder om internationale aktiviteter
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede
-

at give sekretariatet til opgave at finde en dato for det første koordinerende møde om
internationale aktiviteter med genreorganisationerne, Spot Festival, Copenhagen Jazzfestival
og MXD

-

at tage orientering om Nordic Bridges samt en række andre internationale projekter til
efterretning.

7. Status for Theatre of Voices’ samarbejdsprojekt i Holbæk Kommune
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik afholdt møde med Theatre of Voices om status for
samarbejdsprojektet for 2020 og 2021 med Holbæk Kommune. Udvalget besluttede herefter
-

at følge op på samarbejdsprojektet i dialog med Holbæk Kommune.

8. Skolekoncertkonference i Aarhus til oktober
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede
-

at udvalget afholder en opfølgende skolekoncertkonference i oktober 2021

-

at konferencen afholdes i Aarhus i tilknytning til Levende Musik i Skolens skolekoncertfestival

-

at bemyndige udvalgsmedlem Dorte Bille til i samarbejde med styrelsen at udarbejde et
udkast til program og invitation, som forelægges udvalget til godkendelse før sommerferien
eller så snart COVID-19-situationen tillader det.

9. Godkende forslag til ordningsbeskrivelser for netværks- og genrespillesteder mv.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttede
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-

at godkende forslag til ordningsbeskrivelser for netværks- og genrespillesteder mv. med en
enkelt præcisering om evaluering.

Esben Danielsen deltog ikke punktet pga. inhabilitet.
10. Meddelelser
Udvalget drøftede en række henvendelser, som var fremsendt til udvalgets orientering, og tog
orienteringssagerne til efterretning.
11. Næste møde
Næste udvalgsmøde afholdes den 23. marts 2021.
12. Eventuelt
13. Mødets gang
Ekstrapunkt 1. Honorarstøtte til rytmiske spillesteder i lyset af COVID-19
Efter ønske fra udvalget orienterede Henrik Wenzel Andreasen og Steen Bochis om status for de
honorarstøttede rytmiske spillesteder i lyset af COVID-19, herunder om udvalgets muligheder for at
give spillestederne lempelige vilkår i lyset af COVID-19-situationen. Udvalget besluttede i forlængelse
heraf
-

at give sekretariatet til opgave at genfremsende orienteringen om de gældende, lempede
regler for honorarstøtteordningen i lyset af COVID-19 til spillestederne.

Ekstrapunkt 2. Henvendelse vedrørende tildeling af midler til MGK-centrene
Udvalget drøftede en fælles henvendelse fra Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Herning, Holstebro og
Skive Kommune angående den fremtidige tildeling af midler til MGK-centrene. På baggrund af
drøftelsen besluttede udvalget
-

at give sekretariatet til opgave at skrive udkast til svar på henvendelsen og sende dette til
udvalgsleder Michael Bojesens endelige godkendelse.

Dorte Bille og Esben Danielsen deltog ikke i punktet pga. inhabilitet.
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