
Kongens Enghave: Udkast til høringssvar 
Kortlægning af musiklivet i København 

 
Lokaludvalget har modtaget det meget omfattende materiale om musiklivet i København. 
Heri har vi især arbejdet med mulighederne for undervisning for børn, og om spillesteder for 
rytmisk musik. 
 
Musikundervisning for børn 
Her tænkes på undervisning ud over de obligatoriske timer i folkeskolens klasser, hvor børn i 
Sydhavnen henvises til Københavns Musikskole i Staldgade i Kødbyen. Det er en relevant 
målsætning, at der oprettes en lokal satellit til Musikskolen Sydhavnen. Når man tænker på 
forholdene for musikundervisning for skoleelever i Sydhavnen, er disse langt fra optimale. Børnene 
har en udfordring mht. afstand til musikskole. Mange hjem er uden klaver. Der er behov for nedsat 
brugerbetaling.  
Vi har skolerne Bavnehøj, Ellebjerg og Skolen i Sydhavnen, mens en ny skole på Sluseholmen er på 
vej. Med fire skoler i bydelen opfatter vi, at der er et potentiale af dække ind. 
 
Københavns Musikskole har et alsidigt udvalg af kurser i mange forskellige instrumenter. I øvrigt 
tilbydes sammenspil, kor og orkester. På en række folkeskoler undervises i musik som filial af 
Musikskolen. Det er typisk begynderundervisning i nogle få instrumenter som blokfløjte, guitar og 
slagtøj.  
 
Vækstlaget for rytmisk musik 
Karens Minde Kulturhus ansøger om honorarstøtte fra både kommune og stat. Støtten sætter den 
lokale venue i stand til at engagere professionelle musikere til koncerter. Et særligt tilbud er 
udviklet omkring Copenhagen Jazz Festival, som tiltrækker publikum fra en stor del af København. 
Det sker imidlertid at de unge vækstlagskunstnere bliver mere kendte, og så rækker honorarstøtten 
ikke til at engagere dem igen. 
Karens Minde har rimelig mulighed for at nå publikum gennem PR og salg af billetter på internet. 
Stedet er dog ikke så kendt i Kommunen som man kunne ønske. På en liste ”Oversigt over udvalgte 
spillesteder og scener i kommunale kulturhuse” optræder Karens Minde ikke. (K.M. er ikke 
kommunalt og udvælges altså heller ikke af andre grunde). I en anden liste ses alle spillesteder med 
honorarstøtte. Her ses både Karens Minde og Bluegrass Music Denmark, som også afholder 
koncerter i Karens Minde.  
 

Vi vil gerne foreslå, at der bliver oprettet en afdeling i Sydhavnen af Københavns Kommunes 
musikskole. Endvidere at Karens Minde Kulturhus fremover medtages på listen over ”udvalgte 
spillesteder og scener”. 
 


