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Udkast til høringssvar til kortlægning af musik i 
Københavns Kommune. 

 

Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst og drøftet 
tilsendte kortlægning af musik i Københavns Kommune og 
takker for at blive hørt herom.  
 
Vanløse Lokaludvalg tilslutter sig musikudvalgets 
anbefalinger, der omhandler børn (og unge). Ikke mindst 
forslaget om, at der nedsættes en 
musikundervisningskontaktperson på hver folkeskole til 
styrkelse af børns interesse for musik, da det er et godt 
grundlag for børns udvikling af samarbejdsevner og 
kulturforståelse. 
 
I forhold til kortlægningen af musik i Københavns Kommune 
har Vanløse Lokaludvalg følgende bemærkninger til det 
tilsendte materiale:  
 
I afsnittet om Kultur- og Fritidsforvaltningens kulturhuses 
musikundervisning til børn og unge, så er det lokaludvalgets 
indtryk, at der på vores lokale kulturhus, Kulturstationen 
Vanløse, kun i ringe grad tilbydes musikundervisning til børn 
og unge.  
 
I afsnittet om Livemusikken i egne institutioner er det Vanløse 
Lokaludvalgs oplevelse, at musikscenen på Kulturstationen 
Vanløse ikke har været drevet af brugerinddragelse og 
frivillige kræfter som beskrevet. I de senere år er det 
tværtimod lokaludvalgets opfattelse, at det er blevet sværere 
for borgere at engagere sig og have medindflydelse på 
Kulturstationens kulturprogram. Brugerbestyrelsen er blevet 
nedlagt, og Kulturstationens medarbejdere er blevet 
centraliseret i faglige fællesskaber, så de ikke længere sidder 
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lokalt, hvilket gør det sværere for borgere og foreninger at 
finde indgange til Kultur V.  
 
Kulturstationens koncertprogram flyttes fra 2020 til Vanløses 
nye musikscene, Stairways, der bliver en del af Dit:KBH. 
Lokaludvalget håber, at spillestedet opnår en stærk lokal 
forankring som et lokalt spillested drevet af lokale frivillige. 
Det er ligeledes ønsket, at der nedsættes en gruppe f.eks. en 
brugerbestyrelse til at styrke den lokale inddragelsen - 
heriblandt lokaludvalget om Stairways aktiviteter. 
 
I kortlægningen musik i Københavns Kommune mangler der 
en omtale af lokaludvalgenes rolle i den lokale musikkultur. 
Vanløse Lokaludvalg har i de sidste mange år støttet mange 
musikarrangementer i bydelen med puljemidler – både 
projekter af private og kommunale ansøgere.  

 

Venlig hilsen 
Vanløse Lokaludvalg 

 


