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Svendborg swinger 
som aldrig før
Musikken i Svendborg har i mange år været et af byens stærke flagskibe.  
Det skyldes ikke mindst en stribe energiske og kreative personer, som gang på 
gang med gåpåmod, er sprunget ud som iværksættere af spændende aktivite-
ter og projekter. Sådan forholder det sig i fortsat. Mere end nogensinde.  
De musikalske idéer inden for både fritids- og uddannelsesområdet står ofte i 
kø for at blive realiseret. Svendborg Musikråd, der blev etableret helt tilbage i 
1976, spiller ligeledes en central rolle, når det handler om udvikling og nytænk-
ning. Med andre ord - det swinger som aldrig før på Sydfyn.

Musikrådet har med denne informative vejviser ønsket at sætte spot på musik-
kens mangfoldige og aktive institutioner i en kort og overskuelig form.  
Vi håber, den vil blive brugt flittigt af byens borgere, gæster og dem, der over-
vejer at bosætte sig i musikkens by.

Det skal for en ordens skyld bemærkes, at der udover de nævnte foreninger, 
uddannelser, spillesteder m.v. findes en masse dygtige musikere i alle aldre, 
som boltrer sig i diverse orkestre og ensembler. Derudover kan Svendborg 
byde på et stort og varieret udbud af kor, samt sit helt eget stadsensemble.
Gå på opdagelse i det sydfynske musiklandskab – vi viser vejen…

Pia Blohm
Formand for Svendborg Musikråd

Ollerup Efterskole 
Sang og Musik
Ollerup Efterskole forener sang og musik 
med boglig undervisning på 9.- 10.-klas-
setrin. Alle elever får instrumentalun-
dervisning, sammenspil og musikteori. 
Skolen præsenterer ca. 25 koncerter pr. 
år i mange genrer med topprofessionelle 
musikere fra ind- og udland. Koncerterne 
afvikles professionelt i et ungt miljø.

Kontakt: Jesper Vognsgaard,  
Svendborgvej 10, Ollerup,  
5762 Vester Skerninge,  
6224 2419, jv@ollemus.dk 
www.ollemus.dk

Svendborg Gymnasium
Svendborg Gymnasium har et rigt musik-
liv, med såvel musiske studieretninger 
på A-niveau og valgfag på B- og C-niveau. 
Der er koncerter, musical, julecabaret og 
kor, og skolens sammenspilsgrupper har 
adgang til fine øvelokaler. 

Kontakt: Rune Bech Lauesen,  
Svendborg Gymnasium,
A.P. Møllersvej 35,
5700 Svendborg, 6321 3141, 
rl@svendborg-gym.dk 
www.svendborg-gym.dk
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Oureskolerne
Oure Music giver eleverne de bedste 
muligheder for at udvikle sig som 
originale musikere. Oure Music tager 
udgangspunkt i elevernes idéer og 
deres egen musik, og bruger holdets 
muligheder til at skabe det optimale 
miljø for udvikling af deres talenter.

Kontakt: Thomas Bundgaard,  
Skolerne i Oure Sport &  
Performance, Idrætsvej 1, 5883 Oure, 
6162 9349, tb@oure.dk 
www.oure.dk

Sydfyns  
ErhvervsForskole
ErhvervsForskolens Musiklinje er for 
unge op til 25 år, som ikke har gennem-
ført en ungdomsuddannelse. Der under-
vises i sang, guitar, klaver, trommer, 
percussion samt teori og kor fordelt 
på 34 timer om ugen. Undervisningen 
foregår hovedsagligt i grupper med tid 
til egen øvning og sammenspil. 

Kontakt: Sydfyns ErhvervsForskole, 
Hellegårdsvej 63, 
5700 Svendborg, 6222 4110, 
skolen@se-f.dk, www.se-f.dk

Den frie Lærerskole
Den frie Lærerskole uddanner lærere til 
de frie skoler. I musiklæreruddannelsen 
vægtes især de fællesskabsrettede 
aktiviteter sammenspil, kor og almene 
musiktimer samt tilegnelsen af de for 
lærerarbejdet nødvendige instrumen-
tale og teoretiske færdigheder.

Kontakt: Carsten Borbye Nielsen, 
Svendborgvej 15, 5762 V. Skerninge, 
6224 1066, dfl@dfl-ollerup.dk 
www.dfl-ollerup.dk
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Svendborg Musikskole
Svendborg Musikskole tilbyder musik-
undervisning til alle kommunens unge i 
aldersgruppen 0-25 år. Der undervises 
i alle instrumenttyper, samt i rytmik, 
grundskole, musikværksted og for-
skoler.  Musikskolen afholder også en 
række offentlige elevkoncerter. 

Kontakt: Kim Bakdal Jensen,  
Dronningemaen 57,  
5700 Svendborg, 6223 3092,  
musikskolen@svendborg.dk 
www.svendborgmusikskole.dk

Svendborg Ungdomsskole
Svendborg Ungdomsskole tilbyder 
undervisning på små hold i forskel-
lige instrumenter bl.a. guitar, trom-
mer, klaver og bas. Derudover er der 
mulighed for at spille i bands, der spiller 
vidt forskellig musik. Undervisningen 
er gratis. Man kan starte, når man går i 
7.kl og fortsætte til og med det år, man 
fylder 18 år.

Kontakt: Cathri Jepsen, Abildvej 2, 
5700 Svendborg, 6223 3070,  
ungdomsskolen@svendborg.dk 
www.svendborg-ungdomsskole.dk

Den alternative Musikskole
Den alternative Musikskole tilbyder klassisk og rytmisk musikundervisning til børn, 
unge og voksne på følgende instrumenter: Trommesæt, guitar, basguitar, klaver, 
vibrafon, marimba, pauker, congas og percussion samt sammenspil.

Undervisningssted: Borgerforeningen-Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4,  
5700 Svendborg og Oure Friskole, Tanghavevej 6, 5883 Oure.

Kontakt: Georg Jensen, Borgerforeningen-Kulturhus 
Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg, 6073 1047,  
geodrums@hotmail.com  
www.123hjemmeside.dk/geodrums  
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Peder Most Garden
Peder Most Garden er Svendborgs 
bygarde og driver en musikskole, hvor 
alle musikinteresserede børn fra 7 år 
kan begynde helt fra bunden på blæsein-
strumenter eller slagtøj. Professionelle 
musiklærere står for undervisningen, og 
der optages elever og spillende med-
lemmer hele året.

Kontakt: Kirsten Hildebrandt,  
Bagergade 40 c, 5700 Svendborg,  
2340 3407, formand@pedermost.dk 
www.pedermost.dk

Det fynske  
Slagtøjsakademi
Det fynske Slagtøjsakademi fra Svendborg har ca. 70 studerende, på slagtøj, trommer 
og keyboard, i alderen 9 - 65 år og 5 ensembler/bands.  Professionel undervisning og 
optræden er Det Fynske Slagtøjsakademis vartegn, og flere af Akademiets medlemmer 
har fortsat deres studier på musikkonservatoriet og MGK.

Kontakt: Jai Jenkov/Mikkel Jenkov,  
Ryttermarken 4, st., 5700 Svendborg,  
2149 8935/2077 6868,  
info@slagtojsakademiet.dk  
www. slagtojsakademiet.dk

Musik Aftenskolen Maxima
Maxima er et tilbud til voksne om at få in-
strumentalundervisning af højt uddanne-
de lærere. Der tilbydes enkeltundervis-
ning i solo-sang og diverse instrumentale 
fag. Som udgangspunkt tilbyder Maxima 
undervisning i de samme instrumenter 
som Svendborg Musikskole og bruger de 
samme lærere og lokaler.

Kontakt: Heine Fich Jespersen,  
Dronningemaen 57, 5700 Svendborg, 
2240 9506, maximamusik@gmail.com 
www.musikskolen.svendborg.dk
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Musisk Aftenskole – MUA
Musisk Aftenskole tilbyder en bred vifte 
af sang-, instrumental- og korunder-
visning, fortrinsvis for voksne, på alle 
niveauer. Alle genrer er repræsenteret 
fra rytmisk musik og folkemusik til klas-
sisk musik. Alle lærere har en musikfaglig 
uddannelse, primært på konservatorie-
niveau. 
Undervisningssted: Den frie Lærer-
skole, Svendborgvej 15, 5762 V. Skerninge 
og Egebjerggården, Skerningegårdsvej 
13, 5762 V. Skerninge.

Kontakt: Sophus Simonsen,  
Bygvænget 2, 5762 V. Skerninge,  
5130 5879,  
sophussimonsen@hotmail.com 
www.musiskaftenskole.dk

AOF Center Fyn
AOF har en lang tradition for musikun-
dervisning. I øjeblikket omfatter aktivi-
teterne instrumentalundervisning på de 
mest almindelige instrumenter, en række 
forskellige kor samt hold i sang og stem-
metræning. 

Kontakt: Aftenskoleleder Erik H. A. 
Jakobsen, Vestergade 23, 5700 Svend-
borg, 6221 7373, info@aofcenterfyn.dk  
www.aofcenterfyn.dk

B&U Teatret
Teatrets formål er at give børn og unge i 
alderen 6 - 25 år mulighed for at deltage i 
alle former for teateraktiviteter ved dels 
at tilbyde undervisning i teaterets disci-
pliner, dels at producere teaterforestil-
linger af forskellig art, for derigennem at 
lære den enkelte at bruge sin fantasi,  
tro på sig selv og turde overskride græn-
ser, alt med respekt for det nødvendige 
fællesskab.

Kontakt: Preben Birkeholm, Teatergade 
3, 1., 5700 Svendborg, 4016 6402,  
bu@buteatret.dk, www.buteatret.dk 

Svendborg Fritidsteater   
Svendborgs aktive, evigt unge familie-
teater har 35 år på bagtæppet. Børn, 
unge, voksne og ikke mindst komponi-
ster, musikere, bands får afprøvet seriøs, 
musikalsk teaterleg ved bl.a. den årlige 
juleforestilling på Svendborg Teater. 
Aktørernes alder er fra 7 til 80 år.

Kontakt: Marianne Kjær, Teaterhuset, 
Valdemarsgade 13, 5700 Svendborg, 
2128 3548 makj@faa.dk
www.svendborgteater.dk
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 Rytmisk Musikforening 
Giant Steps
Jazz og verdensmusik i mangfoldige 
afskygninger. Originale og udfordrende 
koncerter med landets fremmeste 
musikere, nye spændende bands samt 
anerkendte internationale navne. Giant 
Steps præsenterer ca. 45 årlige koncerter 
i intime rammer på spillestedet Arne B og 
har omkring 500 medlemmer. 

Kontakt: Peter Skumme, Brogade 6, 
5700 Svendborg, 2067 4268,  
jazz@giantsteps.dk, www.giantsteps.dk

Musikforeningen  
Rytmisk Råstof
Præsenterer den nyeste musik og de 
nyeste navne fra metal over hip hop til 
electronica og songwriters.  Foreningen 
har også fokus på at tilbyde en scene 
og et musikmiljø til lokale musikere og 
upcomings.

Spillested : Harders

Kontakt: Henning Harder / Jan Rolfsted 
Petersen, Møllergade 36, 5700 Svbg., 
6221 3090 / 3161 9168
harmonien@c.dk, www.harders.nu   

Sydfynsk Folkemusik-
forening - Folk For Folk
Foreningen har ca. 120 medlemmer og 
afvikler årligt ca. 40 - 45 arrangemen-
ter - fortrinsvis på værtshuset Hansted. 
Der præsenteres dansk og international 
folkemusik med lokale og internationale 
musikere. Arrangementerne foregår 
tirsdag aften.

Kontakt: Erling Sevald, Brydevej 12,  
5700 Svendborg, 2068 8151,  
erling@sevald.dk, www.folkforfolk.dk   

Svendborg Blues’n Roots
Svendborg Blues’n Roots er en forening 
til fremme af Blues og Roots musikken i 
Svendborg. Foreningen har endvidere til 
formål at støtte det lokale blues og roots 
musikmiljø ved at afholde koncerter, jam-
sessions, seminarer samt at yde støtte til 
de lokale blues-musikere.

Kontakt: Peter Stæhr, Strandlyst, 
Brogade 5, 5700 Svendborg,  
6221 1656 / 5150 4670,  
mail@strandlyst-svendborg.dk
www.strandlyst-svendborg.dk

Lundeborg Musikforening
Foreningen afholder musik- og kulturar-
rangementer for alle aldersgrupper. Lun-
deborg Musikforening er også rammen 
om Lundeborg By- og Havneorkester, 
der øver hver onsdag i lige uger. Musik-
genrerne spænder over jazz, fusion, folk, 
rock og blues. 

Spillested: Fiskerlejets forsamlingshus 
på havnen - Aktivhuset 

Kontakt: Marika Nymann, Engvejen 6, 
Lundeborg, 5874 Hesselager,  
marikaogsteen@gmail.com
www.lundeborgmusikforening.dk 

Egebjerg øveklub/ 
Spillestedet Olfert
Egebjerg Øveklub råder over et velud- 
styret øverum, primært til rytmisk musik. 
Årligt tilbagevendende begivenheder 
er Vinterbal og Forårsfest. Spillestedet 
Olferts arrangerer mindst 4 koncerter 
om året med danske pop, rock og folk 
bands og solister. Stemningen på Olferts 
er intim, og maden og baren er økologisk. 

Spillested: Ollerup Forsamlingshus, 
Svendborgvej 110, Ollerup,  
5762 Vester Skerninge

Kontakt: Jørgen Halberg, 2538 5872, 
jorgenhallberg@mail.dk, Jakob Loeb, 
6140 5065, jakob@ollerupmail.dk   
www.ollerupforsamlingshus.dk
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Songwriters Corner
Songwriters Corner er en sangskriverfor-
ening som blev stiftet i 2006. Foreningen 
arbejder for, at medlemmerne kommer 
ud og optræde både på Fyn og i øvrige 
dele af landet. Der afholdes forskellige 
arrangementer i løbet af året - herunder 
også sociale medlemsarrangementer.

Kontakt: Micael Castor 
info@castor-visions.dk 
www.songwriterscorner.dk 

Klub Møtrik
Klub Møtrik er en ny musikforening, der 
huses af Maskinen og samarbejder tæt 
med dem. Foreningen har fokus på under-
grundsmusik, alternative kunstformer 
og smalle musikgenrer. Samtidig sættes 
fokus på Dj’ing og VJ’ing som kunstform, 
og foreningen holder gerne workshops 
i dette. Forening søger at hjælpe kunst-
nere i den bredeste forstand med at 
komme ud med netop deres kunst og 
med at møde nye kunstnere og nye 
muligheder. 

Spillested: Dronningholmsvej 74a, 
5700 Svendborg.

Kontakt: Formand Ricki Hogaard,  
Dronningholmsvej 74a,  
5700 Svendborg, 2231 5232,  
rickihogaard@gmail.com
Facebook ”klub møtrik”

Visens Venner
Formålet med Visens Venner er at bevare 
den danske visetradition og styrke og 
forny visen i Danmark. Viser er ikke 
finkultur, men fin kultur. Foreningens vig-
tigste aktivitet er de 6 årlige viseaftener, 
som er velbesøgte, og hvor stemningen 
er rigtig god.  

Aktivitetssted: Musikkens Hus,  
Dronningemaen 57, 5700 Svendborg.

Kontakt:  Birthe Wittendorff,  
Dronningemaen 15, 2. Th.,  
5700 Svendborg, 2140 6391,  
birthewittendorff@webspeed.dk 
www.visensvennersvendborg.dk 

Svendborg  
Kammermusikforening
Den klassiske musikforening har siden 
1918 afholdt 450 koncerter - og er stadig 
med på noderne. Årligt afholdes 6-7 
koncerter. Kvalitet vægtes højt - fra Bach 
til Nørgaard. Næsten alle koncerter af-
holdes i Borgerforeningens Guldsal – en 
af landets akustisk bedste koncertsale.

Kontakt: Jørgen Lundby,  
Kukkervænget 48, Thurø. 6220 5447,  
jrlundby@sydfynsmail.dk
www.svendborgkammermusik.dk
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Den Lille Opera
Foreningen producerer og præsenterer 
små operaforestillinger ”i gulvhøjde”, for 
bl.a. at nedbryde fordommen om at opera 
kun er finkultur. Nærvær, charme, skæv 
humor, store følelser og sort tragedie 
er nogle af ingredienserne. Ønsket er 
desuden at understøtte talentfulde san-
gere og musikere via deres medvirken i 
forestillingerne.

Kontakt: Peter Skumme, Brogade 6,
5700 Svendborg 20 67 42 68,
peterskumme@gmail.com 
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Borgerforeningen -  
Kulturhus Svendborg
Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg  
præsenterer årligt ca. 80 koncerter af høj 
kvalitet indenfor klassisk og rytmisk musik.  
Koncerterne arrangeres både af Borgerfor-
eningen selv, såvel som eksterne arrangører, 
der lejer sig ind i huset.

Kontakt: Jan Aaskov, Ramsherred 4,  
5700 Svendborg, 
jan@borgerforeningen.info, 2819 1822
www.borgerforeningen.info

Spillestedet  Harders
Det rytmiske spillested ligger i den 
gamle købmands gård Ribers Gaard, 
der i daglig tale kaldes Harmonien. Her 
findes 12 øvelokaler, masser af anlæg, og 
et Kulturkonsulat med en hyggelig cafe 
til møder og små koncerter. Stedet har 
siden 1993 været drevet af musikforenin-
gen Rytmisk Råstof og er et musikalsk 
kulturhus for alle.

Kontakt: Henning Harder/  
Kim Thomsen, Møllergade 36,  
5700 Svendborg, 6221 3090, 
harmonien@c.dk, www.harders.nu   

Arne B
Arne B er et hyggeligt lille spillested, hvor 
alle musikarter kan opleves. Den første 
lørdag i måneden afholdes frokostjazz. 
Torsdage præsenterer musikforeningen 
Giant Steps ukendte og kendte navne 
inden for jazz og verdensmusik. Der af-
holdes desuden ca. 20 arrangementer om 
året, inden for genrerne R&B, blues, rock, 
folkemusik og irsk folkemusik. I 2006 
kåret til årets jazzlive spillested.

Kontakt: Grethe Holmkvist, Vestergade 
10, 5700 Svendborg, 6222 4783,  
info@arneb.dk, www.arneb.dk
  

Maskinen
Maskinen er en forening der udvikler og 
afholder kulturelle projekter på tværs af 
alder, kultur og kunstneriske udtryk.  
Et alternativt forsamlingslokale og 
mindre spillested i et tidligere mejeri på 
ca. 100 m². Der er højt til loftet og flad 
struktur. Planlægning af musikarrange-
menter/projekter foregår mandage i 
ulige uger.

Kontakt: Maskinen,  
Dronningholmsvej 74a,  
5700 Svendborg,  
huset@maskinen.info 
www.maskinen.info 

Hansted
Hansted er et værtshus med en afslap-
pet atmosfære. Hver tirsdag spilles 
folkemusik i samarbejde med Sydfyns 
Folkemusikforening Folk For Folk og i 
weekenden spilles livemusik.  
Værtshuset betegner sig desuden  
som Skarøs kulturambassade.

Kontakt: Rene Buff, Vestergade 2a, 
5700 Svendborg, 6221 2170
Facebook ”Hansted”
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Strandlyst
Strandlyst er et gammelt værtshus, hvor 
mennesker fra alle miljøer mødes til en 
snak over en forfriskning, synger med på 
den spontane musik eller nyder den live-
musik, som er booket mindst en gang om 
ugen. Genremæssigt er musikken inden 
for rock, blues, country, folk og pop.

Kontakt: Peter Stæhr, Brogade 5, 5700 
Svendborg, 5150 4670 / 6221 1656, 
mail@strandlyst-svendborg.dk
www.strandlyst-svendborg.dk
 

Thurø Kro
Thurø Kro arrangerer lejlighedsvis kon-
certer. Thurø Kro tilstræber høj kvalitet 
og udlejer til bl.a. koncertarrangementer. 
Kapacitet 200 personer. PA, lydstudie, 
gode musikerforhold, overnatning m.v.

Kontakt: Søren Duun, Bergmannsvej 
101, Thurø, 5700 Svendborg, 2174 
6866, mail@thuroKro.dk
www.thurokro.dk  

Naturama
Naturama afholder årligt 10 familiekon-
certer med nogle af Danmarks bedste 
bands. Koncerterne foregår i Naturamas 
blå univers blandt sæler, isbjørne og 
hvalskeletter. Fire af koncerterne er i 
samarbejde med Levende Musik i Skolen. 

Kontakt: Gitte van Deurs,  
Dronningemaen 30, 5700 Svendborg, 
6221 0650, post@naturama.dk 
www.naturama.dk  

Midtby Kirkerne
Svendborgs midtbykirker, Sct. Nicolai og 
Vor Frue, præsenterer et bredt udsnit af  
koncerter heriblandt faste månedlige 
lørdags- og fyraftenskoncerter.  
Endvidere arrangeres mange forskellige 
typer koncerter med ældre og nyskrevet 
kirkemusik. Årligt tilbagevendende be-
givenheder er Svendborg internationale 
Orgelfestival, Klokkespilsfestival og  
Vor Frue festival.

Kontakt: Tore Bjørn Larsen, Sct. Nicolai 
Kirke, Gerritsgade 5, 5700 Svendborg, 
2084 3514, tore.bjorn@larsen.dk
www.sct-nicolai-kirke.dk

Kontakt: Povl Chr. Balslev, Frue Kirke-
stræde 8, 5700 Svendborg, 2160 6258, 
organist@vorfruekirke.dk
www.vorfruekirke.dk

Rasmus
Spillestedet Rasmus byder på livemusik 
på udvalgte dage i løbet af ugen.  
Hver måned er der jazz jam og blues jam 
på hverdage. Alle genrer er rigt repræ-
senteret.

Kontakt: Bjørn Woldby,  
Frederiksgade 19,  
5700 Svendborg, 6222 4483,  
spillestedet.rasmus@mail-online.dk
Facebook ”spillestedet rasmus”

 

Citronen
Cafe Citronen er en kombineret cafe, 
restaurant og spillested. Alle fredage og 
lørdage siden 1997 har vi spillet danse-
venlig live kopimusik.

Kontakt: Mette Kabell, Brogade 33, 
5700 Svendborg, 2320 6820,  
mettecitron@gmail.com
www.citronen.dk

 

Café Aroma
Afholder koncerter med klassisk og 
rytmisk musik i et hyggeligt café miljø 
med duft af kaffe. Koncerterne afholdes 
primært om eftermiddagen.

Kontakt: Café Aroma, Korsgade 17, 
5700 Svendborg, 6223 6695,  
post@cafearoma.dk
www.cafearoma.dk
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Svendborg Festdage
Svendborg Festdage er en årligt tilba-
gevendende kulturfestival i Svendborg. 
Arrangementet forsøger at tilgodese 
den lokale, regionale, nationale og inter-
nationale kultur. Programmet tilstræber 
mangfoldighed, kvalitet og fornyelse – 
også på musikscenen. Festdagene finder 
sted primo august.

Kontakt: Palle Rhode, 
Centrumpladsen 3, 5700 Svendborg, 
eller kontoret på Kulturtorvet,  
Borgerforeningen –  
Kulturhus Svendborg, 2488 7088, 
palle.rhode@svendborg.dk
www.svendborgfestdage.dk
   

Svendborg Rocks
Svendborg Rocks arbejder for at Svend-
borg indser, udvikler – og kendes på - sine 
unikke kompetencer på musikområdet 
som en hjørnesten i byens fremtidige ek-
sistensgrundlag. Arrangementer afholdes 
på byens spillesteder. Permanent udstil-
ling på Kulturtorvet i Borgerforeningen.

Kontakt: Henrik L. Salomon/  
Lasse Helner, 2167 5839,  
hls@keofitt.dk
www.svendborgrocks.dk 

 

Cleveland 
Cleveland har mere end 25 års erfaring i 
musik- og underholdningsbranchen. Cleve-
land spænder meget vidt med opgaver 
som booking, management, koncert - og 
eventarrangør. Derudover dækkes opga-
ver som tour, stage, productionmanager, 
lydmand og studieproducer.

Kontakt: Thomas Cleve, 4010 2041,  
thomas@cleveland.dk 
www.cleveland.dk
 

 

Fmk.nu
Foreningen Fyns Musikkontor beskæf-
tiger sig med booking, management og 
PR. Formålet er at udbrede kendskabet 
til den rytmiske musik via booking og 
formidling af koncerter i Svendborg, på 
Fyn og i resten af Danmark.

Kontakt: Jesper Nielsen, Møllergade 
24, 2. sal, 5700 Svendborg, 6280 0708, 
jesper@fmk.nu
www.fmk.nuKo
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Svendborg Stadsensemble
Stadsensembleordningen, der blev etableret i 2006, har til formål at tilgodese lokale 
musikere indenfor både det rytmiske og klassiske område samt at profilere Svendborg som 
musikkens by. Ensemblet skal fremstå som musik- og kulturrepræsentant for  Svendborg 
Kommune. Funktionsperioden er to år, hvorefter der udpeges et nyt stadsensemble.  

Kontakt: Svendborg Musikråd, 6222 2968, musik@svendborg-musikraad.dk
www.svendborg-musikraad.dk

 

Svendborg 
Kammerorkester
Et amatørstrygeorkester, der er åbent 
for nye medlemmer.

Øveaften mandag på Den frie Lærerskole 
i Ollerup.

Kontakt: Jørgen Munch Jensen,  
Belvedere 24, 5700 Svendborg,  
2877 6336, jmunch5@gmail.com
www.svendborgkammerorkester.dk

Sydfyns  
Amatørsymfoniorkester, 
SAMS
SAMS er et amatørsymfoniorkester. 
Orkesteret er åbent for nye medlemmer i 
alle instrumentgrupper.
Øveaften onsdag i Musikhuset, Svend-
borg Gymnasium

Kontakt: Vagn Egelund, Grønningen 19, 
5700 Svendborg, 2095 4598,  
formand@symfonisydfyn.dk
www.symfonisydfyn.dk
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Kor
Svendborg har et særdeles rigt og  
varieret kormiljø. 
Korudbuddet spænder fra store kor med 
fokus på klassiske korklange til swin-
gende rytmisk kor, og fra kor der optager 
nybegyndere til semiprofessionelle kor. 

En oversigt over korene findes på  
www.svendborg-musikraad.dk
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Svendborg Musikråd
Svendborg Musikråd yder økonomisk 
støtte til musikformål samt rådgiver, 
informerer og inspirerer kommunens 
politikere, foreninger og enkeltpersoner 
vedrørende musikpolitiske spørgsmål. 
Derudover virker rådet som igangsæt-
ter og koordinator mellem musiklivets 
forskellige parter.

Kontakt: Pia Blohm, Brogade 6,  
5700 Svendborg, 6222 2968,  
musik@svendborg-musikraad.dk
www.svendborg-musikraad.dk

Kultur og Fritid, 
Svendborg Kommune
Kultur og Fritid behandler ansøgninger til 
større musikevents, der ikke falder inden 
for Musikrådets tilskudsrammer.  Afdelin-
gen godkender også nye musikforeninger, 
samt koordinerer og yder praktisk hjælp 
vedrørende diverse tilladelser i  forbin-
delse med større musikarrangementer. 
Der administreres desuden udlejning af 
lokaler, mobilscener og scenepodier. 

Kontakt: Kultur og Fritid, Ramsherred 5, 
5700 Svendborg, 6223 3014, kulturog-
plan@svendborg.dk 
www.svendborg.dk

Svendborg Bibliotek - 
Musikafdelingen
Musikafdelingen har mere end 24.000 
cd-titler, 6.500 noder - heriblandt en del 
sammenspilsmaterialer, 1000-vis af bøger 
om musik og teori, CD-ROM samt DVD. 
Hjemmefra kan der bestilles materialer i 
musikafdelingens base. Personalet hjæl-
per meget gerne med alle spørgsmål. 

Kontakt: Henrik H. Pedersen, Svendborg 
Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, 
6217 6483 / 6221 0559,  
bibmus@svendborg.dk    
www.svendborg-bib.dk/musik
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Dansk Musikerforbund -
Svendborg afdeling
Fagforening for musikere.  
DMFs Svendborg afdeling dækker 
Sydfyn og Øerne og afholder forskellige 
kurser.  Musikerforbundets Svendborg-
afdeling har godt 100 medlemmer.  
DMF Svendborg afholder hvert andet år  
i oktober Musik Event Sydfyn.  
Et arrangement, som er åbnet for alle, 
hvor afdelingen forsøger at integrere alle 
der spiller musik, fra glade amatører til 
professionelle bands og ensembler. 
DMF Svendborg afd. har kontortid hver 
fredag kl. 15.30 - 17.00, på Harmonien,  
Møllergade 36.

Kontakt: Bjarke Dalager,  
Porthusvej 28, 5700 Svendborg,  
4083 1011,  
formand@dmfsvendborg.dk,  
bjarke@dmfsvendborg.dk
www.dmfsvendborg.dk
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Svendborg Musikskoles  
Nytårskoncerter  
www.musikskolen.svendborg.dk 

Vinterjazz     
www.giantsteps.dk 

Rock Matine   
www.borgerforeningen.info 

Sydfyns Harmonikatræf  
www.kloer9.dk 

SyngSydfyns Vinterkortræf  
www.syngsydfyn.dk 

Høje Bøge Open Air   
www.højebøgeopenair.dk

SyngSydfyn Korfestival   
www.syngsydfyn.dk 

Maritimt Centers Søndagsmatiné  
www.maritimtcenter.dk 

Visens Skib    
www.maritimtcenter.dk

 

Skarøfestivalen   
www.lovein.dk 

Broholm Sommerkoncert   
www.sehested-koncerterne.dk 

Naturamas Sommerkoncerter  
www.naturama.dk
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International Klokkespilfestival  
www.vorfruekirke.dk 

International Orgelfestival  
www.sct-nicolai-kirke.dk 

Kirkegaardsfestival   
www.kirkegaarden.dk

 

International Klaveruge i Ollerup   
www.epta.dk 

Sydfyns Jazzfestival   
www.ollemus.dk 

Svendborg Festdage     
www.svendborgfestdage.dk

 

Lundeborg Harmonikatræf  
www.harmonika.dk 

Slå Ørene Ud skolekoncerter  
www.svendborg-musikraad.dk 

Musik Event Sydfyn   
www.dmfsvendborg.dk 

Svendborg Blues and Roots Festival  
www.svendborgbluesnroots.dk
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Svendborg Musikråd
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