
 
   

 
Udkast til Musikudvalgets anbefalinger  

 
På et møde den 7. oktober 2019 blev udkast til kortlægning af musik i 
Københavns Kommune drøftet af en arbejdsgruppe under Københavns 
Kommunes Musikudvalg.  

Arbejdsgruppen har foreløbigt drøftet nedenstående udkast til anbefa-
linger: 

Del 1: Musikundervisning til børn og unge i Københavns 
Kommune 

• At der foretages en undersøgelse med henblik på at klarlægge de kø-
benhavnske kulturtilbud til børn samt en kortlægning af børnenes kul-
turvaner. 
 

• At den overordnede administration af de forskellige tilbud fra både pri-
vate og kommunale aktører samt kirkerne samles i et netværk, der sam-
arbejder på tværs - evt. i Københavns Kommunes Musikskole.  
 

• At der nedsættes en musikundervisningskontaktperson på hver folke-
skole, der har kontakt til førnævnte netværk. 
 

• At der sættes fokus på intelligente kvadratmeter i forbindelse med pri-
vat musikundervisning på skoler og i kulturhuse. Et forslag kunne evt. 
være at nedsætte en taskforce med henblik på konkrete handlinger ifm. 
bedre udnyttelse af kvadratmeterne. 

Del 2: Klassisk musik i Københavns Kommune 

• At der er behov for en stillingtagen til en mere langsigtet støttemodel 
for Copenhagen Phil. 
 

• At det bør undersøges, hvordan der kan udvikles et formaliseret samar-
bejde mellem Copenhagen Phil og LMS om musik til børn - herunder 
hvordan børn møder musik i skolen. 
 

• At børn på et eller andet tidspunkt i deres skoletid møder forskellige 
genrer af professionel musik. 
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Del 3: Rytmisk musik i Københavns Kommune 

• At der arbejdes på, at København får flere regionale spillesteder. Herun-
der hvordan flere spillesteder kan modnes til at løfte opgaven som regi-
onalt spillested. 
 

• At det undersøges, om der kan udarbejdes en model hvor der skaffes 
midler fra de store spillesteder til en evt. vækstlagspulje.  
 

• At undersøge muligheden for at samle øvelokalerne i større øvelokale-
foreninger, så foreningstanken og god drift er i fokus.  
 

• At der sikres en geografisk spredning af øvelokaler i byen, som bør ind-
tænkes som kulturtilbud i de nye bydele der opstår i København. 
 

• At der sættes fokus på vækstlaget i Københavns Kommune og hvordan 
miljøet kan udvikle øvre og nedre vækstlag samt undergrund. 

Arbejdsgruppen anbefaler yderligere: 

• At Københavns Kommune mindst én gang årligt afholder et netværks-
møde/træf for forskellige dele af det københavnske musikmiljø. Mø-
derne skal have forskellige temaer, hvor relevante aktører og forvaltnin-
ger bliver indbudt til at drøfte og løfte forskellige problemstillinger. Det 
forslås endvidere, at der på de forskellige netværksmøder kan oprettes 
undergrupper, der løbende arbejder videre med de på mødet drøftede 
og identificerede problemstillinger.  

 

 


