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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 9. april 2010 af Peter
Thiele vedrørende spillesteder i Københavns Kommune.
Spørgsmål
Jeg vil gerne høre hvor mange og hvilke spillesteder, der får støtte af
Københavns Kommune? Ud over de store, som vi i KFU støtter, vil
jeg også gerne høre om folkeoplysningsudvalget eller lign støtter spillesteder.
Svar
Spillesteder med tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget støtter i alt 5 regionale spillesteder i perioden 01.01.2009–12.12.2012: Copenhagen JazzHouse, VEGA, Loppen,
Global Copenhagen og Culture Box. Ud over tilskuddet fra Københavns Kommune modtager de regionale spillesteder et fast årligt tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Kultur- og Fritidsudvalgets
samlede tilskud til de regionale spillesteder i 2010 er 6,2 mio. kr.
Frem til den 31.12.2012 støtter Kultur- og Fritidsudvalget spillestederne Pumpehuset og Stengade 18. Pumpehusets tilskudsperiode er
sammenfaldende med de regionale spillesteders, mens Stengade 18s
tilskud er gældende for 01.01.2010–31.12.2012. Både Pumpehuset og
Stengade 18 modtager i 2010 tillige honorarstøtte fra Københavns
Musikudvalg og Statens Kunstråds Musikudvalg.
De årlige tilskud 2010 fra Kultur- og Fritidsudvalget og Musikudvalget fremgår af skemaet nedenfor. Skemaet er tilføjet en ekstra kolonne
for at give overblik over de ekstraordinære tilskud til spillestedsområdet, som blev bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2009.
Tilskud til spillesteder fra KFU 2010 og 2009 mio. kr.
Spillesteder
JazzHouse
VEGA
Loppen
Global CPH
Culture Box
Pumpehuset
Stengade 18

Tilskud 2010
1,26
2,46
0,98
0,75
0,75
1,38 (inkl. kommunal honorarstøtte)
0,48 (inkl. kommunal honorarstøtte)

Ekstraordinære tilskud 2009
1 mio.
2,1 mio. (lån)
0,35 mio.
0
0,5 mio. kr.
0,3 mio. kr.
1,94 mio. kr.*A

*A: Kultur- og Fritidsudvalgets samlede tilskud til Stengade 18 i 2010
er 2,42 mio. kr. 1,94 mio. kr. skal imidlertid bruges til nødvendig renovering, lovliggørelse og støjisolering af ejendommen.
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Spillesteder med tilskud fra Københavns Musikudvalg
Musikudvalget har to støtteordninger: honorarstøtten og ”de frie midler”.
Honorarstøtte
Honorarstøtteordningen er en taxameterordning for rytmiske spillesteder, der efter ansøgning og faglig vurdering kan modtage et
fast tilskud pr. udbetalt musikerhonorar. Honorarstøtte tildeles én gang
årligt i efteråret. I København er det Københavns Musikudvalg, som
indstiller fordelingen af honorarstøtte til Statens Kunstråds Musikudvalg, hvorefter staten foretager sin prioritering.
I 2010 har Københavns Musikudvalget bevilget honorarstøtte til i alt
58 spillesteder og musikforeninger. Kommunens andel af honorarstøtten i 2010 er på 4,208 mio. kr.
Frie midler
Københavns Musikudvalg støtter levende musik, der foregår offentligt
i Københavns Kommune, uanset genre. Ansøgninger om støtte til enkelte koncerter eller koncertrækker behandles løbende af Musikudvalg. I 2010 har Musikudvalget i alt 1,8 mio. kr. til udeling. Forudsætninger og betingelser for støtte fremgår af Københavns Kommunes
hjemmeside www.kk.dk/musik. Til orientering støttede Musikudvalget i 2009 ca. 80 musikarrangementer via de frie midler.
Folkeoplysende foreninger
Folkeoplysningsudvalget støtter ikke spillesteder i København men
giver tilskud til drift af folkeoplysende foreninger med amatørmusik.
Der er 13 folkeoplysende foreninger, der lejer sig ind i offentlige lokaler (primært dækningsgrave/bunkere hos brandvæsnet), hvor huslejen
dækkes 100 % fra kommunens side, samt 2 foreninger, der lejer sig
ind i private lokaler og får tilskud til dette. Herudover låner folkeoplysende foreninger og aftenskoler gratis musiklokaler på skoler, kulturhuse mm. Der gives tilskud efter folkeoplysningsloven til aktiviteter
med børn og unge under 25 år.
Folkeoplysningsudvalget giver tilskud til 28 aftenskoler til voksenundervisning i musik (fx kor og instrumental).
Én folkeoplysende forening (RMK Refshalen) modtager en særbevilling fra KFU på 2 mio. kr. årligt til drift af 38 musikøvelokaler.
Venlig hilsen
Carsten Haurum

/Merete Evers Dewilde
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