
Til Svendborg Kommunes Kultur- og fritidsudvalg. 

Ansøgning om fornyet tilskud til regional spillestedsaftale 2021-2024 mellem Odense Live Fonden, 
Rytmisk Råstof og Statens Kunstfond. 

Projektet omhandler en fortsættelse og udvikling af regionalt spillestedssamarbejde mellem kommunerne Odense, Assens og 
Svendborg under det regionale spillested Postens kommende ansøgning til Statens Kunstfond og udpegning af regionale 
spillesteder i aftaleperioden 2021-2024 

De involverede spillesteder: Musikhuset Posten/Jazzhus Dexter, Kansas City, Tobaksgården og Spillestedet Harders (Rytmisk 
Råstof) 

Statens Kunstfond har ansøgningsfrist i februar måned 2020. Ansøgningen udarbejdes af Posten/Dexter v. Morten Østlund 
(leder) af Odense Live Fonden. 

Vi vil som en del af det regionale spillestedssamarbejde søge Svendborg Kommune om at deltage i samarbejdet i samme 
indholdsmæssige og økonomiske omfang som i den indeværende aftaleperiode.  

Svendborg Kommune søges hermed om et tilskud til det regionale spillestedssamarbejde på kr. 100.000,- årligt i den fireårige 
aftaleperiode.  

 

 

Effekten af den igangværende aftale har betydet et indiskutabelt løft af Svendborgs udbud af koncertoplevelser, en styrket 
positionering nationalt som en kulturkommune, har bidraget til øget bosætning, bystolthed og udvikling af Svendborg som en af 
Danmarks mest attraktive kommuner at besøge og bo i.  

På Harders opererer vi med 4 koncertkategorier: 

1. De store, brede koncerter, som løber rundt af sig selv (hertil anvendes som udgangspunkt ikke offentligt tilskud) 
2. Koncerterne med aktuelle og relativt etablerede bands (hertil anvendes honorarstøtte) 
3. De smalle koncerter med nichemusik og nye kunstnere (arrangeres som en del af spillestedssamarbejdet – hertil 

anvendes IKKE honorarstøtte) 
4. Lokale upcomming og amatørbands (hertil anvendes som udgangspunkt ikke offentlige tilskud) 

 
Det er vigtigt at understrege, at der IKKE dobbeltfinansieres musik på Harders fra forskellige offentlige tilskudsordninger.  

 
De koncerter, som spillestedssamarbejdet giver os mulighed for at producere – mellem 20 og 25 nye kunstnere fra ind- og 
udland- er en unik og meget vigtig del af ikke bare Harders’ koncertudbud, men hele Svendborgs samlede koncertudbud. Uden 
spillestedssamarbejdet ville denne type koncerter simpelthen ikke findes i Svendborg. Det betyder tillige, at Svendbog er et af de 
steder i landet, der fremdyrker morgendagens stjerner. Det er present i bevidstheden i hele den nationale musikbranche.  

Desuden har spillestedssamarbejdet været en vigtig udviklingsmotor for såvel amatørmiljøet som det professionelle musikmiljø.  

Rytmisk Råstof og musiktyngdepunktet i Ribers Gård har med spillestedssamarbejdets økonomi haft mulighed for at udvikle 
koncertaktiviteten til et niveau, hvor vi nu kan arrangere koncerter på højeste professionelle niveau nationalt som 
internationalt. Disse ressourcer bredes ud fra spillestedet og kommer andre arrangører, frivillige, musikmiljøerne og det øvrige 
kulturmiljø til gode.  

Spillestedssamarbejdet og ressourcerne herfra har været medvirkende til, at vi har kunnet styrke samarbejdet med blandt andet 
Svendborg Musikskole, Ungdomsskolen, Oureskolerne, Humble, Ollerup Musik & Sang.  

Rytmisk Råstof og parterne i den regionale spillestedsaftale håber, at Svendborg kommune er indstillet på igennem denne 
ansøgning at fortsætte den markante udvikling af Svendborg Kommune som et af landets bedste og vigtigste musikkommuner. 

 

Venlig hilsen 
 

 
 
Rytmisk Råstof v. formand Rasmus S Fribo 
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