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KÆMPER OM
STATSLIGE
MILLIONER

Landets 18 regionale spillesteder skal snart søge, hvis de vil
beholde deres status og den statslige millionstøtte. Men kan man

egentlig ikke klare sig uden? Det er der delte meninger om.

tekst MADS BRANDSEN

HER ER DE NUVÆRENDE 18
REGIONALE SPILLESTEDER

ALICE, KØBENHAVN
DET MUSISKE HUS,
FREDERIKSHAVN
FERMATEN, HERNING
GIMLE, ROSKILDE
GODSET, KOLDING
KLAVERFABRIKKEN,
HILLERØD
MUZIKHUSET, RØNNE
POSTEN/DEXTER,
ODENSE
RADAR, AARHUS
SPILLESTEDET THY,
THISTED
STARS, VORDINGBORG
STUDENTERHUSET,
AALBORG
SØNDERBORGHUS,
SØNDERBORG
TOBAKKEN, ESBJERG
TRAIN, AARHUS
TURBINEN, RANDERS
VEGA, KØBENHAVN
VOXHALL, AARHUS
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The Minds of 99,
der her er forevi-
get på en festival,
er et af de bands,
der har trådt de
musikalske bar-
nesko på landets
mange regionale
spillesteder.
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T
ueWest, Sofie
Dopha, Peter Som-
mer og Tiggerne.
Og Søren Sko, ikke
at forglemme.
Programmet på
det regionale spil-

lested i Randers, Turbinen, favner
bredt. Og det er netop pointenmed
de regionale spillesteder, som Sta-
tens Kunstfonds Projektstøtteud-
valg forMusik årligt udpeger.
Spillestederne skal både formidle,
præsentere, profilere og udvikle den
rytmiskemusik. Til gengæld får de
mellemenog 3,6millioner statslige
kroner i tilskud.Kommunerne spæ-
der tilmed endnu fleremidler.
Turbinen i Randers får 1,5millioner
kroner af staten som følge af ud-
pegningen som regionalt spillested,
mens kommunen yder 2,4millioner
kroner i tilskud. Får de penge, får
indbyggerne i Randers 100 koncerter.
– Det gør alverden til forskel for
musiklivet i Randers. Da Turbinen
blev regionalt spillested, var det som
at rykke fra tredje division og op i
superligaen, siger direktørMikael
Rørsted.
Han står i spidsen for byensmusik-
og teaterhus, Værket, der har Turbi-
nen som en af sine scener. Det giver
en enormt effektiv administration.
Faktisk beskæftiger Turbinen iso-
leret set kun en enkeltmedarbejder,
der har ansvaret for talentudvikling.
Resten er kræfter, der allerede er i
huset i forvejen.
– Vi bruger ressourcerne på musik-
ken – ikke på administration. Vi
driver et talentprogram, hvor vi la-
ver langsigtede forløb med kunst-
nere. Det gælder eksempelvis Sofie
Dopha, som var under vores vinger
indtil for enmåneds tid siden, siger
Mikael Rørsted.
Turbinen har ikke altid været regi-
onalt spillested, og derfor er Mikael
Rørsted ganske overbevist om, at
man kunne fortsætte uden at være
det.
– Vi ville havemasser af koncerter
alligevel, men vi ville ikke have ta-
lentprogrammet og det gode samar-
bejdemed folkeskolerne, som vi har,
og som vi synes giver så godmening.

Ikke verdens undergang
Det gør det ikke rigtig for Jørgen
Nissen. Han er leder af spillestedet
Skråen i Aalborg, der i 2008 og 2012
blev vraget som regionalt spillested.
Det har ikke været den ulykke, man
måske skulle tro.
– Det var skuffende for os, at vi ikke
blev regionalt spillested igen. Den-
gang vi var det, lavede vi koncer-
ter rundt i regionen. Det røgmed et
pennestrøg. Det samme gjorde high
end-events som koncertermedDRs
Big Band, fortæller JørgenNissen.
Aalborg Kommune støtter i dag
Skråenmed 2,5millioner kroner,
mens honorarstøtten beløber sig til
yderligere 700.000 kroner. Som re-
gionalt spillested ville Skråen få en
million kroner ekstra.
– Det er ikke vildtmange penge eks-
tra, nårman ser på kravene, vi skal
leve op til som regionalt spillested.
Jeg synes, der er lidt for få penge i
den samlede pulje til regionale spil-
lesteder, siger JørgenNissen.
Derfor er konklusionen ganske enkel:
– Vi søger ikke. Det krævermeget
tid, og det har vi valgt ikke at bruge
tid på. Vi har en god status i dag,
hvor vi er det spillested i Danmark,
der fårmest i honorarstøtte, samti-
digmed at vi får støtte af kommu-
nen. Jeg synes i den grad, vi leverer,
men vi er blevetmere omkostnings-
bevidste, siger JørgenNissen og
tilføjer:
– Det er ikke noget problem for os at
tiltrække kunstnere. Et band som

TheMinds of 99 spiller stadig hos os.
I Roskilde har byrådsmedlemmet
Claus Larsen (S) flere kasketter på.
Han er både formand for kommu-
nens kulturudvalg og næstformand
for Fonden Gimle, der driver det re-
gionale spillested Gimle.
Det har stor betydning for Gimle,
at stedet har status af regionalt
spillested.

–Hvis ikke vi fortsætter som regio-
nalt spillested, ville det være en ka-
tastrofe for Roskilde ogmusiklivet.
Gimle er en driver, og det ville være
dødt, hvis vi ikke har en sådan. Det
hele skal ikke være i København, si-
ger han.
De regionale spillesteder kan ifølge
Claus Larsen noget særligt i forhold
til at gøre nye navnemere kendte.
– Vi har haft stribevis af navne, der
begyndte på vores bandakademi og
derefter er brudt igennem. Eksem-
pelvis TheMinds of 99, siger han.

Trænger til reform
HosDansk Live, der er interesseor-
ganisation for danske spillesteder og
festivaler, menerman, det er på høje
tid at revurderemodellen for støt-
ten til de regionale spillesteder. Over
årene er der ikke kommet flere penge
i puljen, mens det samtidig er blevet
dyrere at drive et spillested.
– Der er ikkemange penge, og de står
ikkemålmed ambitionernemed det
enkelte regionale spillested, lyder det
fra sekretariatschef EsbenMarcher.
Nok er pengene fra starten rare for
spillestederne, men de kommermed
en pris. Spillestederne skal leve op til
en række krav og opererer hele tiden
i et skismamellem de smalle koncer-
ter og behovet for at tiltrække publi-
kum, der kan generere omsætning.
– Det er statens penge, der er defi-
nerende her, men kommunen, der
reelt styrer det. Og her oplever vores
medlemmermegen velvilje. Kom-
munerne har for længst set værdien
i at have et regionalt spillested. På
denmåde er spillestederne en kom-
munal succeshistorie, siger han.
28. februar afgøres det, hvem der
skal være regionalt spillested frem
til 2024. •
mdbr@kl.dk

REGIONALE SPILLESTEDER

De regionale spillesteder udpeges for fire år ad
gangen på baggrund af spillestedets strategi
og en ansøgning til statens kunstfonds Pro-
jektstøtteudvalg for Musik. For at blive regionalt
spillested skal man allerede modtage et bety-
deligt kommunalt tilskud. I perioden 2017-2020
har der været 18 regionale spillesteder. An-
søgningsfristen for at blive regionalt spillested
2021-2024 er 28. februar.
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