
 
   

 

Bilag 3. Amager Bio 

 

Musikprofil 

Amager Bio er ikke alene på musikscenen i København, og 

antallet af spillesteder i byen er vokset markant de 

seneste år. P.t. er der imidlertid ikke nogen direkte 

konkurrenter til Amager Bios profil.  Der er dog en del, 

som krydser ind over, med Vega som klart den største 

udbyder.  

Vega har som regionalt spillested og med flere scener et 

større og mere moderne udtryk og konkurrerer ikke som 

helhed imod Amager Bio. Det er mere i form af enkelte 

kunstnere, men ikke som genre-konkurrenter. Heller ikke DR 

eller de åbne scener som Falkoner Salen, K.B. Hallen og 

Den Grå Hal er som helhed store konkurrenter, selvom de 

sidstnævnte minder en hel del om Amager Bio. 

Live Nation vil snart åbne et koncertsted ved Fisketorvet 

til ca. 1600 tilskuere. Det vil åbenlyst kunne blive en 

direkte konkurrent, Ikke kun til Amager Bio, men i lige så 

høj grad til Vega 

Forvaltningen ser 3 hovedgreb angående musikprofilen: 

1. Amager Bios primære styrke er at tilbyde original og 

kvalitetsbetonet rytmisk musik (rock) samt en levende 

heavy scene, hvor den primære målgruppe er 40+. 

Repertoiret i år viser fint, hvilket niveau man kan 

tilbyde: Wilco, Afghan Whigs, Jeff Bech, Curtis Stigers, 

Tedeschi Trucks Band, Del Amitri, Allan Olsen og Malurt 

som gode eksempler på den rytmiske scene. På heavy siden 

er det bl.a. Copenhagen Metal Fest, Sepultura og 

Hellicoptars. 

2. Amager Bio skal ikke kun være et spillested for 40+. 

Amager Bio har et fint potentiale til også at udvikle en 

profil, der rammer de yngre generationer. Conor Maynard, 

L.I.G.A. og Masego er eksempler på dette fra programmet i 

2022 

3. Endelig er der perspektiver i et endnu stærkere samspil 

mellem BETA og Amager Bio.  

Der er ingen tvivl om, at BETAs tilstedeværelse og succes 

på heavy-scenen har givet et rigtig godt bidrag til 

udviklingen af Amager Bio, men det vurderes, at det kan 

udbygges yderligere. 
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Frivillighed 

Frivillighed er et helt bærende element i både Amager Bio 

og BETA. De to spillesteder har hver deres 

frivillighedsorganisation. Musikforeningen 5-øren har 

eksisteret i 27 år som en stor selvstændig organisation på 

over 1000 medlemmer og mere end 200 aktive. De frivillige 

i BETA er en selvstændig organisation, som er langt mindre 

og langt yngre og med meget færre frivillige. De 

frivillige, der er i BETA, er dog meget dedikerede til 

musikprofilen som metalspillested og det fællesskab, de 

har omkring det. 

Forvaltningen anbefaler, at det ved et udbud skal være en 

konkurrenceparameter hvordan der fremadrettet bruges 

frivillige i Amager Bio og BETA 

Forpagteren skal derfor sikre, at koncertafviklingen sker 

i et respektfuldt og produktivt samspil mellem de 

frivillige og det professionelle personale med den 

faglighed, de har. 

Ligeledes skal det beskrives hvordan der kan skabes 

fællesskab omkring udviklingen af frivilligheden og 

kulturen omkring koncertafviklingerne, så det er en stabil 

gruppe frivillige med lokalt fodfæste. 

Samspil med lokale interessenter 

Amager Bio har fra starten også været kendetegnet ved et 

tæt og stærkt samspil med lokalområdets aktører, som 

f.eks. andre lokale kulturaktører, både kommunale og 

private, ungdomsklubber, SSP og senere hen lokaludvalget. 

I takt med, at udviklingen af Amager Bios musikprofil og 

antallet af koncerter er steget markant, har det skabt et 

stort ressourcetræk for at fastholde niveauet.  

Samspillet med lokalområdet fortsat skal være en del af 

Amager Bio og Betas profil efter et udbud. Det vil være 

særligt vigtigt ved større produktioner som børneteater- 

og børnemusikfestivaler, der løbende bliver arrangeret af 

BørneKulturHuset og ZeBu.  

Økonomiske forhold i Amager Bio 

Aktuelt beløber de kommunale netto-driftsudgifterne for 

Amager Bio sig samlet til 5,85 mio. kr., hvilket dog er 

beregnet ud fra et normalt regnskabsår uden effekter af 

pandemien. For 2022 forventes der kommunale netto-udgifter 

på 7,35 mio. kr. Hertil kommer udgifter til lejemålet. Som 

er en del af Københavns Kommunes interne huslejemodel. En 

kommende forpagter skal betale markedsleje for lejemålet. 

I det omfang byderen planlægger lovlige kommunale 

aktiviteter, kan der søges om øremærkede midler hertil. En 

kommende forpagter skal således byde på lejen og et evt. 

ønsket tilskud angive med et aktivitetsprogram for lovlige 

kommunale aktiviteter. 

 


