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København skal være 

kulturhovedstad 

 
København skal være kulturhovedstad. Det skal være her, 
at de internationale kunstnere rejser hen for en 
overnatning og en optræden eller for at slå sig ned med 
fast residens. Det skal være her, resten af landet valfarter 
til for at opleve samtidskunsten. Det kan være det nye 
navn på de skrå brædder, der netop har været med i en 
verdensomspændende dramaserie, eller det kan være 
navnet på vej mod toppen af hitlisten på Spotify. 
 

Det sker imidlertid ikke af sig selv, men kræver først og fremmest et 

mål for udbygningen af vedvarende energi og en samlet plan for, 

hvordan vi kan sætte nok vindmøller og solceller op de kommende ti 

år – både til lands og på vandet.  

For at komme derhen kræver det en kulturpolitik, der går radikalt til værks. 
Vi skal gøre op med måden, man hidtil har drevet kulturpolitik på, hvor 
historien og måden, man plejer at gøre tingene på, er meget definerende 
for politikken.  
 
Vi har ikke nogen darlings, som vi automatisk vil støtte frem for andre. I 
stedet vil vi se på, hvem og hvad der rykker kulturmiljøet fremad. Vi 
behøver ikke læne os op ad 100 års kulturpolitik. Der er andre og nye 
måder at gøre det på. 
 
Kulturpolitikken skal have store armbevægelser, men den skal også have 
bredde armbevægelser, der når ud i hele byen og tager sig godt af de lokale 
borgere med attraktive tilbud for de helt små og de helt store.  
 
Det kræver politikere, der kender fagmiljøets udfordringer og politikker, der 
løber med udviklingen på de enkelte fagområder.  
 
Der er tale om et kommunalpolitisk kulturudspil, der ikke favner alle 
kulturområder. Men udspillet kommer omkring nogle af de dagsordener, vi 
i Radikale Venstre vil løfte i den kommende periode.  
 
Efter fire år på posten som kulturordfører for Radikale Venstre i København 
har jeg samlet op på nogle af de udfordringer, jeg har mødt i den seneste 
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periode og nogle af de ambitioner, jeg ser, vi er nødt til at løfte inde på 
Rådhuset.  
 
Således kunne udspillet også dække miljøet for de levende billeder, 
litteraturen, gallerierne, gastronomien og resten af det spændende 
kulturmiljø, som København rummer. I udspillet her slår vi imidlertid ned på 
nogle generelle områder på tværs af kulturen. Der er nedslag på to store 
områder - musikken og scenekunsten - og på et mindre område med 
kunsten i gadebilledet: Streetart. 
 
Det er 25 år siden, at København var europæisk kulturhovedstad. Det kom 
noget tiltrængt efter en dyster udvikling fattigfirserne og på kanten af, at 
Københavns Kommune var ved at gå bankerot i midten af 90’erne. I et kvart 
århundrede har vi udviklet kulturen, og København er blevet en 
internationalt anerkendt kulturscene. Det gælder både for nichegenrene og 
for de mere mainstream kulturtilbud. 
 
Vi skal gå forrest og flytte kulturen fremad. Vi skal løfte de enkelte miljøer 
og skabe præcedens for Danmarks kulturpolitik. Vi skal være 
kulturhovedstad for københavnerne, Danmark og resten af verden.  
 
God læselyst, 
Christopher Røhl 
 
Radikale Venstre 
København 
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København som kulturhovedstad 
København er ikke alene en storby. København er Danmarks hovedstad, 
som hele verden har rettet blikket mod. Vi kan opbygge hele miljøer og 
skabe præcedens på de områder, vi engagerer os i.  
 
I dette afsnit gennemgås tre konkrete områder, hvor København som 
hovedstad har særlige udfordringer og særlige muligheder, hvis vi vel at 
mærke vælger at forfølge dem.  
 
Det handler først og fremmest om, hvordan vi griber kulturen an. 
Kulturpolitik kan hurtigt vige fra armslængdeprincippet, og politiske 
fornemmelser kan sætte retningen for udviklingen af et område. Det er da 
også vigtigt, at vi fører vores kulturpolitik med politiske ambitioner. Det er 
nødvendigt, når der skal prioriteres.  
 
Det kulturpolitiske kompas kan imidlertid godt stå skarpere. Det kræver 
dog, at vi får nogle bedre redskaber at navigere med. Noget, der hjælper os 
med at ramme balancen mellem politisk armslængde og en fælles ramme, 
som vi kan diskutere og prioritere ud fra. Her foreslår vi at oprette 
Kulturens Analyseinstitut i København, så data i højere grad kan blive en del 
af vores pejlemærker, og resten af kulturbranchen kan blive klogere på den 
data, vi genererer i Københavns ca. 40 kulturinstitutioner.  
 
Derudover handler det om børnene, der er et særligt fokusområde for 
Radikale Venstre – også i København. Her vil vi sætte statens puljer bedre i 
spil og dermed også sikre bedre levevilkår for Københavns etablerede 
kunstnere. Ligesom vi vil forfølge arbejdet med at udvikle Københavns 
Kommunes Musikskole og øvrige musikundervisning. 
 
Endelig vil vi udvikle såkaldte kulturkvarterer over hele byen, der skal bygge 
på de lokale præmisser. Det kræver, at vi aktivt vælger at bakke op om de 
lokale kulturaktørers indsats og går i dialog og understøtter muligheden for 
at brede deres aktiviteter ud. Det er vigtigt, at det ikke bygger på 
kommunalpolitisk detailstyring, men at det sker med lokale tilbud. Derfor er 
samarbejdet med lokaludvalgene også afgørende.  
 
Menneskedreven kultur. Datadreven kulturpolitik 
Kultur er en skrøbelig størrelse. Det satte corona-pandemien to store tykke 
streger under. Det viste, hvor skrøbelig kulturen er, og hvor skoen særligt 
trykker  
 
Men vi har kun kradset lidt i overfladen af kulturens behov og muligheder.  
 
Sandheden er nemlig, at vi ved enormt lidt om kulturlivet. Udover de store 
paroler om, hvordan kulturen stiller de store spørgsmål, skubber rundt på 
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vores følelser og giver os identitet og fællesskab, så er det meget lidt, vi ved 
om de store tal. 
 
En rapport udarbejdet af Rambøll for nylig viste dog, hvor skrøbelig 
kulturens økonomi er. Livemusikken mistede 52 % af sin omsætning. 
Festivalerne mistede 97 % af deres billetindtægter og det samlede kulturliv 
mistede 35 % af deres omsætning svarende til tre milliarder kroner.  
 
Kendskab til kulturlivet er vigtigt. Det er det ikke bare ud fra rå 
markedsøkonomi, men det er det også, hvis vi skal skabe en økonomisk, 
grøn og faglig bæredygtig branche.  
 
Mens idrætten længe har haft et analyseinstitut, har vi endnu ikke fået et 
for kulturen - det til trods for, at det længe har været et radikalt ønske, og 
at vi også har haft skiftende radikale kulturministre. Selvom branchen har 
taget tilløbet og står klar til at sætte i gang, så er det tydeligt, at det ikke er 
det, der står øverst på den socialdemokratiske to do liste.  
 
Vi kan ikke vente.  
 
Det københavnske kulturliv er ikke just en ubetydelig aktør i det samlede 
danske kulturliv, så her vil det være et oplagt sted at starte. Hvis vi tager 
første skridt lokalt i Københavns Kommune, kan vi sandsynligvis 
imødekomme en del af den efterspørgsel, som flere aktører også 
efterspørger. På den måde kan vi også skabe præcedens for dataanalyse i 
dansk kulturliv og forhåbentlig også rykke på arbejdsgangen på 
Christiansborg og i staten. 
 
Analysearbejdet er ikke fremmed for Kultur- og Fritidsforvaltningen i 
København. Vi har allerede årlige udgivelser med nøgletal fra bibliotekerne. 
Et sted man hurtigt kan overføre det til, er kulturhusene. Derfra vil det være 
oplagt at lave analyser om spillesteder, teatre, festivaler og det øvrige 
kultursamarbejder, vi har.  
 
Den data, vi indsamler, skal tjene flere formål. Først og fremmest skal det 
bruges til analyser af vores egne udbud og supplere vores politiske 
behandlinger med de faglige indstillinger, vi modtager fra fagudvalgene for 
visuel kunst, scenekunst og musik. Derudover skal det udstilles og gøres 
tilgængeligt, så andre talknusere kan bruge det i arbejdet med at gøre 
kulturen mere bæredygtig. Her er samarbejder med Applaus, BARC og 
Københavns Universitet oplagte steder at kigge hen – for ikke at nævne 
brancheorganisationerne.  
 
Helt konkret, foreslår vi at starte drøftelsen i en ny periode og kvalificere 
den med aktører fra forskellige brancher og kulturområder. Derfra skal vi se 
på de arbejdsgange, vi har med vores data i forvaltningen, og vi skal oprette 

https://kulturmonitor.dk/art8411498/Rapport-cementerer-den-danske-musikbranches-%C2%BBr%C3%A6dsels%C3%A5r%C2%AB-2020-%E2%80%93-har-tabt-over-tre-milliarder-kroner?utm_campaign=kulturmonitor&utm_content=07-10-2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel
https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8369579/Radikale-Venstre-foresl%C3%A5r-at-id%C3%A9-om-dansk-kulturelt-analyseinstitut-skal-udkl%C3%A6kkes-i-K%C3%B8benhavns-Kommune-%E2%80%93-vil-skabe-pr%C3%A6cedens
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kulturmonitor.dk%2Fminister-er-skeptisk-mens-kulturorganisationer-hilser-analyseinstitut-velkomment-men-saerligt-en-ting-moeder-modstand-det-har-ingen-gang-paa-jord%2F&data=04%7C01%7C%7Cf2fc098f1172473a05bb08d966dc823b%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637653919530851909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=omi9cDveUV%2FZaksXPH9wezqXpM8Oxtx6wWMb8yYAJ9g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kulturmonitor.dk%2Fminister-er-skeptisk-mens-kulturorganisationer-hilser-analyseinstitut-velkomment-men-saerligt-en-ting-moeder-modstand-det-har-ingen-gang-paa-jord%2F&data=04%7C01%7C%7Cf2fc098f1172473a05bb08d966dc823b%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637653919530851909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=omi9cDveUV%2FZaksXPH9wezqXpM8Oxtx6wWMb8yYAJ9g%3D&reserved=0
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en afdeling i forvaltningen, hvor medarbejdernes profiler i høj grad evner at 
indsamle, bearbejde og udstille data.  
 
Med det fokus og det initiativ kan vi skubbe den kulturpolitiske scene hen i 
det 21. århundrede.  
 
Konkrete initiativer for Kulturens Analyseinstitut: 

 Erfaringerne fra biblioteksområdet skal overføres til kulturhusene, 
hvor en årlig rapport med nøgletal skal udgives på samme måde 
som for bibliotekerne. 

 Kultur- og Fritidsforvaltningen skal oprette en afdeling for 
kulturanalyse, hvor medarbejderne har faglige kompetencer inden 
for indhentning og udstilling af data.  

 Data, der tilgår kommunen gennem tilskudsaftaler og samarbejder, 
skal udstilles i et format, der er let tilgængeligt for kulturbranchen. 

 Forhandlinger om regionale spillesteder, små storbyteatre og 
festivaler skal udover faglige indstillinger og opsamling på 
ansøgningerne også suppleres med data på de enkelte fagområder 
og ansøgerne, så vidt det er muligt.  

 
Børnenes kulturhovedstad 
Børnene er et vigtigt led i fødekæden for kulturlivet. Det er først og 
fremmest vigtigt, at børnene møder kulturen, fordi kunst og kulturtilbud 
giver os et sprog i samtalen med os selv om, hvem vi er. Det rejser nogle 
spørgsmål, som vi ikke altid selv evner at løfte – bevidst eller ubevidst. 
Derfor skal kulturen følge os hele livet, og det skal med lige fra barnsben.  
 
Det handler ikke bare om at møde og opleve kulturlivet, men også om at 
flere børn og unge selv skal være udøvende. Det skal ikke være med et 
professionelt sigte, men det skal ses som et vigtigt greb i dannelsen på lige 
fod med fysisk aktivitet.  
 
Adgangen til kultur og kunst for børn er også med til at føde ind i det 
etablerede miljø både for de mange freelance aktører i byen og for byens 
kulturaktører. Gennem aftaler om kulturtilbud i dagtilbud, folkeskoler og i 
fritiden, om det er som undervisning eller optrædende, skaber det 
arbejdspladser og bedre vilkår for en gruppe arbejdstagere, der ofte er 
ansat på usikre vilkår. 
 
Kommunerne og staten har mange aftaler, hvor midler er allokeret 
børnetilbud og kommunal støtte suppleres ofte med statslig støtte.  
 
Det gælder for eksempel ved scenekunsten, hvor refusionsordningen sikrer, 
at kommunerne får refunderet 50 % af deres støtte ved indkøb af 
scenekunstforestillinger. Et godt eksempel er Levende Musik i Skolen, som 
er et tilbud, hvor kommunen får refunderet 60 % af udgifterne fra Statens 
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Kunstfond til professionelle koncerttilbud. For bare 1.7 mio. kroner ville alle 
Københavns skoler således kunne få én årlig koncert gennem tilbuddet. 
 
Udover de supplerende puljer skal Københavns Kommune også se på vores 
undervisningstilbud. Det gælder både den undervisning, der er på skolerne, 
men det handler i høj grad også om vores samarbejder etablerede gennem 
f.eks. Lille Storbyteateraftalen og de kommunale og selvstændige 
musikundervisningstilbud.  
 
I de seneste perioder har Kultur- og Fritidsudvalget fået foretaget en 
granskning af netop vores musikundervisningstilbud under overskriften 
Mere Musik til Byens Børn. Analysen viste blandt andet, at Københavns 
Musikskole er den relativt mindste i sammenligning med de øvrige seks 
byer på både kommunalt tilskud og antal elever. Der er en omfattende 
venteliste og skævvridning i hvilke børn, der benytter tilbuddet både 
geografisk og socialt. 
 
Det har givet anledning til, at man startede et pilotprojekt fra 2015 til 2017 
med 1 mio. kr. i årlig støtte med målet om at få det bedre lokalt 
implementeret. Med projektet er det lykkedes at få op imod 1400 børn 
igennem et musikundervisningstilbud i 2017. Det har sidenhen fået en fast 
bevilling på 1.1 mio. kr. årligt.  
 
Udvalget bør i en ny periode besøge ordningen og evaluere effekten i 
starten af en ny periode. Det bør indgå i en større drøftelse om de frivillige 
musiktilbud til børnene i København. Drøftelsen bør også svare på, om 
vores Musikskole fungerer optimalt i dag jævnfør de ovennævnte 
problematikker med geografi og social skævvridning. Over 50% af skolens 
undervisning foregår også på Vesterbro, og det bør undersøges, om skolen 
kan rykkes bedre ud i byen, og om den kan struktureres anderledes, så flere 
børn får glæde af tilbuddet.  
 
Konkrete initiativer for Københavns børn: 

 Kultur- og Fritidsudvalget skal have en temadrøftelse om 
kulturtilbud til børnene og strategiske mål for den kommende 
periode.  

 Statens supplerende puljer skal indgå i forhandlingerne op imod 
udmøntning af små storbyteateraftalen og scenekunstpakken. 

 Statens supplerende puljer skal indgå i temadrøftelser op i mod 
kommende budgetforhandlinger for musiktilbud og 
musikundervisning. 

 Københavns Kommunes Musikskole bør evalueres og en eventuel 
omorganisering bør indgå i en drøftelse i udvalget sammen med 
den kommunale støtte til private undervisningstilbud. 

 

 
 

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/4f576825-021b-40b7-85e6-49c38f2fd4ed/20a42506-dd21-46c5-b5b1-022c63ddb5f4-bilag-2.pdf
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Kulturkvarterer i hver en bydel 
København er en stor by. Med 7000 borgere pr. kvadratkilometer er det 
også en tætpakket by. Derfor er det vigtigt, at vi har kulturtilbud spredt 
over hele byen og at vi har kulturtilbud, der afspejler byens mangfoldighed.  
 
I Radikale Venstre vil vi i den kommende periode se på alle vores bydele. Vi 
vil have belyst, hvilke kulturtilbud vi rummer: Både kommunalt støttede, 
private, selvejende og foreningsdrevne tilbud. Nogle gange fungerer den 
ene type nemlig bedre end den anden, og andre gange skal det være et 
tredje tilbud. Det er vigtigt, vi tænker hele vores by, uanset organisering, 
som ét samlet fællesskab.   
 
Det er imidlertid også vigtigt, at vi rækker ud til de lokale ildsjæle og 
kulturelle fyrtårne. Vi skal udvikle fællesskaberne på fællesskabets 
præmisser samtidig med, at vi hele tiden skal have øje for social, kulturel, 
økonomisk og grøn bæredygtighed. For satser vi på kulturen i 
fællesskaberne, så satser kulturlivet også på fællesskabet og tager ansvar. 
 
Det har vi set i den seneste periode, hvor Sydhavns Teater med deres 
hovedscene Østre Kapel på Vestre Kirkegaard har flyttet scenekunsten ud i 
Sydhavn. De har rejst flere midler til deres teaterstykker, og de har samtidig 
også engageret og involveret sig i lokalområdet bl.a. i områdefornyelsen, 
der kigger på udviklingen af Baunehøj.  
 
Vi har set det i Brønshøj, hvor der nu etableres et nyt kulturhus på Brønshøj 
Gamle Skole, 21st barking får et nyt spejderhus på grunden med 
Vandtårnet, hvor det gamle Vandtårn også bliver brugt til koncerter og 
udstilling. Således er flere adresser på Brønshøjvej i spil og lokale 
foreninger, der i høj grad har outdoor aktiviteter til fælles som rollespillere 
og spejdere, kan nyde en fælles synergi, hvis vi på Københavns Rådhus også 
løber med udviklingen lokalt. Det er fordrende for både for det lokale 
foreningsliv, men også for resten af københavnerne, der vil være en del af 
den lokale profil.  
 
Et tredje eksempel er Sundholmen på Amager, der er en tidligere 
tvangsarbejdsanstalt for byens dårligere stillede. Området er i dag et 
sammensurium af kommunale institutioner, herberger og opholdssted for 
udsatte borgere, men det er også et vigtigt kulturelt centrum for 
lokalområdet. Her har FABRIKKEN for kunst og design længe været placeret 
i de gamle industrihaller, hvor internationale kunstnere og helt lokale 
billedkunstnere og skulptører giver deres kunst form, ligesom de har lokale 
udstillinger og stiller deres kunst til rådighed uden for matriklen senest i et 
samarbejde med Amagercenteret. Det seneste skud på stammen for 
lokalområdet er et unikt samarbejde med Kirkens Korshær, Lille 
Storbyteateret GLiMT og foreningshuset Sundholm. Her forenes 
socialarbejde med fysisk teater og de frivillige kræfter omkring det stærke 
fællesskab i Foreningshuset 8 på Sundholm, hvor man i høj grad vil trække 

https://www.ffkd.dk/portfolio/fabrikken-rykker-ind-i-amager-centret/
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det ressourcestærke lokalområde ind, og man vil give attraktive tilbud til de 
udsatte borgere, der i dag holder til på området.  
 
København har et stærkt kulturliv, og vi har set flere eksempler på i den 
seneste periode, hvordan lokale aktører kan løfte – ikke bare kulturlivet, 
men hele områder med kunsten og kulturen i centrum.  
 
Kødbyen på Vesterbro er et stærkt eksempel med kulturelle fyrtårne i 
København, men over hele byen er der fyrtårne, der glimter. Det kræver 
imidlertid, at vi på rådhuset er villige til at gribe deres initiativer.  
 
Konkrete initiativer for kulturkvarterene: 

 I dialog med lokaludvalgene skal Kultur- og Fritidsudvalget 
kortlægge stærke lokale aktører og pege på konkrete initiativer, der 
løfter og kan løfte bydelen. 

 Kultur- og Fritidsudvalget skal udvikle en handleplan for udvikling af 
flere kulturkvarterer i bydelene, der skaber synergi med 
lokalområdets særlige karakter. 
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Teater 
Vi skal gribe teaterlivets momentum, og det har vi gjort i den seneste 
periode. 
 

Nu skal vi sørge for, det ikke mister pusten, og vi skal bygge gode rammer 
omkring det arbejde, vi har sat i gang.  
 

Spydspidser har vi mange af. Det var ikke uden grund, at det i den seneste 
periode var en svær forhandling, da vi skulle fordele de fireårige midler til 
Københavns små storbyteatre. 
 

Her prioriterede vi både en stribe af børneteatre og mere etablerede 
teatre, ligesom vi skabte plads til at opruste mindre teatre, der har vist 
deres værd i den seneste periode. Endelig kunne vi byde nye teatre ind, der 
bidrager med nye genrer som fysisk teater og byrumsteater. Dermed fik vi 
også sat skub i hovedstadens scenekunst. 
 

Sidenhen er der blevet fundet ekstra midler på rådhuset til at udvikle 
miljøet. Dels har teater Sort/Hvid og Husets Teater fået ekstrabevillinger 
ved budgetforhandlingerne, og vi har netop oprettet en ekstra pulje for 
gratis børneteater og LGBTI+-teater. 
 

Vi har i Radikale Venstre også kæmpet for at understøtte det frivillige teater 
og det vækstlag, der befinder sig der, da der er en stor energi hos netop de 
aktører i øjeblikket, som dels fodrer vækstlaget, såvel som det engagerer 
almindelige københavnere med interesse for scenekunsten, hvor teaterlivet 
forbliver en hobby. 
 

Ambitionen må imidlertid ikke strande i København og blandt et lokalt, 
indspist publikum, hvor vi på skift kan klappe ad hinanden på vores 
teaterscener. Derfor er CPH STAGE-festivalen også et afgørende initiativ, 
der netop fungerer som vores udstillingsvindue og samler hele det danske 
teatermiljø. Det giver ny næring til det københavnske såvel som resten af 
landets teatermiljø. Deres fremtid og en eventuel udbygning af det bør vi 
derfor også tage alvorligt i den kommende tid.  
 

CPH STAGE reflekterer nemlig det aktuelle teaterliv i København, Danmark 
og resten af verden, ligesom scenekunsten er det spejl, vi har brug for at 
møde, når den hektiske hverdag skal ses udefra, og svære emner skal tages 
op. 
 

https://kulturmonitor.dk/debat/art8369248/Vi-skal-gribe-momentum-og-h%C3%B8ste-frugterne-fra-det-energiske-teatermilj%C3%B8
https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8367606/14-sm%C3%A5-storbyteatre-f%C3%A5r-fire%C3%A5rig-st%C3%B8tte-%E2%80%93-deriblandt-to-nye-satsninger
https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8367606/14-sm%C3%A5-storbyteatre-f%C3%A5r-fire%C3%A5rig-st%C3%B8tte-%E2%80%93-deriblandt-to-nye-satsninger
https://kulturmonitor.dk/scene/art8367908/Skal-modernisere-og-g%C3%A5-foran-p%C3%A5-teaterscenen
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Scenekunsten kan blive større, men det kræver, at vi tør holde de politiske 
ambitioner op imod det momentum, vi ser derude hos aktørerne netop nu. 
 

Vækstlaget 
Når ildsjæle og talenter har vist, at de kan bidrage med noget særligt til et 
helt miljø, og de tålmodigt banker på døren for at fortsætte og udløse deres 
potentiale, er det vores opgave som politikere at bakke op om det med en 
god ramme. Vores opmærksomhed fra Radikale Venstre er netop på at 
gribe det aktuelle momentum for scenekunsten i byen og give det 
rammerne til at udvikle sig. 
 

De seneste år har det været udtalt gennem den frivillige teaterforening 
Teaterhuset, der har adresse på Huset i Indre By, hvor unge talenter kan 
udvikle deres interesse, og hvor de kan prøve kræfter af på de skrå 
brædder. Det er også stedet, hvor amatørskuespillere kan mødes på scenen 
efter fyraften. Den synergi og det niveau af teatermiljøet er vigtigt at værne 
om, for det er her, at ildsjæle og ambitioner bliver til store talenter såvel 
som en afdæmpet hobby. 
 

Teaterhuset taler ind i det vigtige økosystem for scenekunsten, der lige nu 
blomstrer i København. Her sås frøene for scenekunsten og vækstlaget får 
for alvor lov at boltre sig og vise sit værd med de to store nedslag, Vildskud 
Festival og Teaterbattle, der markerer det løbende arbejde som vækstlaget 
laver hele året.  
 

Det lykkedes at sikre et supplement til scenekunstpakken i den forgangne 
periode, der tog højde for netop vækstlaget. I en ny periode, skal vi ikke stå 
i samme situation, hvor vi lader vækstlaget hænge. Derfor skal det være et 
helt klart fokus og være en del af dagsordenen lige fra start, når vi 
forhandler aftalen for små storbyteatre og scenekunstpakken i den 
kommende periode.  
 

Principper for Små Storbyteater-aftalen 
Tilbage i 2020 lavede vi en ny aftale for små storbyteatre. Her var der en 
omorganisering, der bl.a. fik flere nye små teatre med ind i aftalen, og der 
blev sat flere penge af til de teatre, der gennem årene har kæmpet sig op til 
at blive nogle store lokale aktører på relativt få kommunale midler, og som 
har en fænomenal evne til at trække fonde til. Sidstnævnte fik mulighed for 
at hvile i deres arbejde og fokusere på kunsten med en større bevilling, og 
førstnævnte får nu mulighed for at vise deres værd. 
 

Prisen har i høj grad været betalt af de større etablerede teatre i aftalen, 
der har måttet gå op imod 20% ned i offentlig støtte fra små 
storbyteateraftalen. Det har i nogle steder været lige ved smertegrænsen, 
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og for enkelte har man også krydset den. Der skal vi selvfølgelig ikke være, 
og det er vigtigt, at det indgår i forhandlingerne om puljen, hvor den reelle 
grænse og dermed behovet for driftstøtte ligger. 
 

Faktum er imidlertid, også med den aftale vi indgik, at vi førte flere penge til 
teaterlivet i København. Og der kom endnu flere penge til med budgettet. 
Husets Teater og Sort/Hvid stod til at miste 1,2 millioner kroner, men med 
den nye budgetaftale er der afsat 800.000 kroner årligt i fire år til hvert 
teater. 
 

De penge fortsætter imidlertid ikke i næste periode, ligesom Kultur- og 
Fritidsudvalget også kun supplerede de penge som staten reducerede ved 
selv at finde pengene i forvaltningens ramme. I den kommende periode skal 
vi have sat penge af, så rammen fortsætter på det niveau, som vi har i dag.  
 

Fokus i starten af den nye periode bør derfor også være at følge de øvrige 
teater, der ikke fik en ekstra bevilling. Hvordan kommer det Lille Teater og 
Marionetteatret til at udvikle sig i perioden? Hvad er fremtiden for 
Grønnegårdsteateret, der netop har haft en prisvindende sommer og 
samtidig har måttet flytte hjemmefra året inden dets 40 års jubilæum? 
 

Den første aftale vi lavede, står vi fortsat bag. Det har været prisen værd, 
hvis vi skal have en scene i København, der udvikler sig. Men det sætter 
selvfølgelig de etablerede teatre i en situation, hvor de skal trække flere 
midler til, og livremmen er blevet strammet gevaldigt ind.  
 

De fremtidige principper for en forhandling bør bl.a. være:  
 At vi giver plads til nogle små aktører, der breder vores teaterscene 

ud både på genre og geografisk.  
 At vi skaber ro for de mellemstore teatre, der har bygget sig op 

over fire år med en relativ lille kommunal bevilling og som har vist 
deres værd og evne til at trække midler til eller omstrukturere sig, 
så der kommer mere kultur for pengene. 

 At vi lægger større forventninger hos de etablerede teatre til, at de 
skal udvikle sig.  

 At teatrene har råd til at finansiere deres drift og vi er fleksible i 
forhold til de enkeltes forhold.  

 

Læs mere om den seneste aftale her. 
 

Resultatet ved den sidste aftale fik da også den ønskede effekt. Sort/hvid 
blev udpeget til ny, landsdækkende scene for udvikling af musikdramatisk 
teater. De har fået 2 mio kr årligt frem til 2024.  

https://kulturmonitor.dk/debat/art8367925/Vil-teaterindustrien-v%C3%A6re-sin-egen-v%C3%A6rste-fjende
https://kulturmonitor.dk/scene/art8367908/Skal-modernisere-og-g%C3%A5-foran-p%C3%A5-teaterscenen
https://iscene.dk/2021/09/21/groennegaards-teatret-smidt-ud-af-groennegaarden/
https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8367606/14-sm%C3%A5-storbyteatre-f%C3%A5r-fire%C3%A5rig-st%C3%B8tte-%E2%80%93-deriblandt-to-nye-satsninger
https://kulturmonitor.dk/scene/art8412971/%C2%BBDet-er-totalt-angstprovokerende%C2%AB
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Opgør med tydelig systemfejl 
Inden vi går i gang med forhandlingerne i den næste periode, skal vi dog 
have gjort op med det skæve kalenderår for Små Storbyteater-aftalen. Den 
nuværende måde, hvor aftalen indgås falder pengene først fra årsskiftet, 
men teatrenes sæson som regel ligger med start efter sommerferien. Den 
nuværende ordning gør, at teatrene ikke kan planlægge deres sæsoner 
ordentlig for de ved ikke, når aftalen skal indgås, om de er købt eller solgt.  
 

Det system er ikke fordrende for teaterlivet, og derfor skal vi rette 
henvendelse til folketinget og få gjort op med den skæve ordning i starten 
af en ny periode. Helt konkret vil vi foreslå, at vi forlænger teatrenes støtte 
med et halvt år, men det kræver, at staten er med på det, og derfor skal det 
koordineres og foreslås i en ny samling.  
 

Læs mere om problemet her. 
 

I dialogen med staten og frem mod ansøgningsrunden bør 
ansøgningskriterierne herunder længden af materialet drøftes, så kravene 
er realistiske og hensigtsmæssige. Dette skal ske i dialog med det 
etablerede teatermiljø. 
 

Faciliteter 
I den seneste teateraftale stoppede bevillingen til Teaterøen. Spørgsmålet 
er nemlig, om aftalen skal finansiere faciliteter. Det ændrer imidlertid ikke 
på, at prøvescener og adgangen til faciliteter for vores teatermiljø er vigtigt. 
I en kommende periode bør udvalget derfor være i dialog med miljøet og få 
afdækket hhv. det udbud, der er i dag og det behov, der er. Kommunen har 
en række kommunalt finansieret øvelokaler for musikere og en lignende 
støtte for scenekunsten er kun rimelig at drøfte og levere på. I dialog med 
miljøet skal det afdækkes, hvordan det kan gøres med størst mulig 
økonomisk og faglig bæredygtighed.  
 

Konkrete initiativer for scenekunsten: 
 Tidlig og fokuseret drøftelse og indsats for vækstlaget og det 

frivillige teater, når den eksisterende aftale stopper. 
 Opgør med systemfejlen i små storbyteateraftalen, så bevillingerne 

bliver synkroniseret med scenekunstens sæson.  
 Klare principper for små storbyteateraftalen, der udvikler 

scenekunsten i København. 
 Dialog med teatermiljøet og staten om ansøgningskravene som små 

storbyteatre.  
 Et øget tilskud til scenekunstpakken og små storbyteateraftalen, så 

rammen holdes fast trods statens nedskæringer 

https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8367795/Forskudte-kalender%C3%A5r-s%C3%A6tter-sm%C3%A5-storbyteatre-i-et-meget-ubehageligt-dilemma-%E2%80%93-K%C3%B8benhavns-Kommune-besvarer-kritikken
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 Afdækning af prøvescener og udvikling af bæredygtig model for 
tilgængelige faciliteter, så miljøet kan udvikle sig.  

 Afdækning og opbygning af en international scene i den kommende 
periode. 
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Musik 

København skal være en musikby, som den var i starten af det 20. 
århundrede, og som Aarhus var det i 1980’erne. Således kom det første 
New Orleans band til København i 1920’erne og jazzscenen udviklede sig til, 
at den blev fast base for store amerikanske kunstnere som Ben Webster og 
Dexter Gordon i 1970’erne. Store danske kunstnere er også sprunget ud af 
københavnske spillesteder som Niels-Henning Ørsted Pedersen, Leo 
Mathisen og Svend Asmussen. 
 

Det er musikerne, der leverer indholdet, og for os er det vigtigt, at vi 
politikere hele tiden ser på, hvordan vi kan udvikle rammerne for kunsten 
og musikken. Det gør vi bedst ved at anerkende, at de forskellige 
musikmiljøer indretter sig på forskellige måder, og vi skal som kommune 
derfor understøtte musiklivet på forskellige måder, eksempelvis i forhold til 
øvelokaler og spillesteder, som er de klassiske rammer, der imidlertid kan 
være indrettet på forskellige måder og med forskellige fællesskaber. 
 

De regionale spillesteder 
I den seneste periode er to steder blevet udpeget til regionale spillesteder 
med hhv. rytmisk musik VEGA og verdensmusikken på spillestedet Alice. 
Sidenhen har VEGA fået særstatus for udviklingen af hele den danske 
livemusik, hvor de bl.a. undersøger liveformatet i samarbejde med 
Minecraft, ligesom de har et strategisk samarbejde med liveeurope.  
Arbejdet hos VEGA løfter dem derfor også langt udover den jobbeskrivelse, 
som de regionale spillesteder skal opfylde. Kommunen og staten bør derfor 
også indgå i en dialog om, at VEGA bør optage en særstatus som europæisk 
hovedscene for den skandinaviske region i EU frem for en regional rolle i 
Danmark. Det bør enten give plads til nye regionale spillesteder i 
hovedstaden, eller det bør drøftes om ordningen af regionale spillesteder 
overhovedet er meningsfuld for København, hvor vi har flere små scener for 
nichegenrene og store scener for populærmusikken.  
 

Niche- og netværksspillesteder 
I den seneste periode har Radikale Venstre taget initiativ til, at Danmark har 
fået en pulje for niche- og netværksspillestederne, der nu skal udvikle det 
danske musikmiljø og de små nichegenrer i de kommende år. 
 

To spillesteder er i København blevet udpeget til den vigtige titel, og de skal 
nu udvikle musikmiljøet inden for deres genrer. Det drejer sig om 
spillestedet Loppen på Christiania og det elektroniske spillested Culture Box 
i Indre by. De skal ikke bare udvikle deres respektive genre i København, 
men række ud til miljøet i hele landet, hvor de gennem workshops og 
samarbejder skal løfte det danske musikmiljø.  
 

https://jazz.dk/jazz-in-copenhagen/artikler/koebenhavn-som-jazzby-copenhagen-jazz-festivals-historie-fortalt-af-kjeld-frandsen/
https://jazz.dk/jazz-in-copenhagen/artikler/koebenhavn-som-jazzby-copenhagen-jazz-festivals-historie-fortalt-af-kjeld-frandsen/
https://www.dr.dk/lyd/p8jazz/farlige-toner-historien-om-dansk-jazz
https://www.dr.dk/lyd/p8jazz/farlige-toner-historien-om-dansk-jazz
https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8368012/Det-er-ikke-helt-s%C3%A5-enkelt-som-man-kan-f%C3%A5-det-til-at-lyde
https://dit-vesterbro.dk/vega-og-alice-genudpeget-som-regionale-spillesteder-i-koebenhavn/
https://www.vega.dk/om-vega/vega-talent/liveurope/
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Honorarstøtte og de øvrige spillesteder i København 
København fungerer som fyrtårn for resten af verden. Det gælder både ift 
at trække kunstnere til, hvor vi nu kan tilbyde stadionkoncerter i Parken og 
Royal Arena samt på vores dedikerede spillesteder som Vega, Alice, Culture 
Box og Loppen. Byen har mange spillesteder, og der kommer løbende flere 
til. Mange af dem er modtagere af såkaldte honorarstøtte, hvor kommunen 
og staten fælles finansierer musikernes løn. Støtten udmøntes hvert andet 
år, men det har også været en aktiv del af udviklingen af Københavns 
spillesteder gennem tiden.  
 

Et kommende Kultur- og Fritidsudvalg bør således drøfte, hvordan vi støtter 
de øvrige spillesteder, der har organiseret sig som fonde, frivillige 
foreninger og kommercielle virksomheder med øje for udviklingen af det 
københavnske musikliv og for adgangen til den diverse gruppe af 
forbrugere, som byen består af. Her bør en kortlægning af byens 
spillesteder og honorarstøtten indgå samt en drøftelse af fremtidig støtte 
og samarbejde for udvikling af de steder, der ikke indgår i de førnævnte 
ordninger.  
 

Et af de åbenlyse spørgsmål er spillestedet Montmartre, der ikke kom med i 
den nye aftale om nichespillesteder, men det er også et vigtigt spørgsmål, 
hvis de fortsat skal være en aktiv scene for jazzen. 
 

I drøftelsen af honorarstøtten bør det også indgå, hvorvidt og hvordan vi 
sikrer at den går til den tænkte tarif for de enkelte musikere, så de 
udøvende kunstnere får den løn, som honrarstøtten er målrettet til. 
 

Honorarstøttens fremtid og størrelse bør også indgå i statens udvikling af 
området, så midlerne kommer tættere på den størrelsesorden, som de 
oprindeligt var tænkt, da ordningen blev udarbejdet. 
 

Musikken ud af spillestederne 
Der er flere eksempler i København, hvor musikken er kommet ud af de 
faste rammer på byens spillesteder. Således har vi længe haft støtte til 
musik på pleje- og aktivitetscentre, men coronakrisen satte også gang i 
udviklingen. Her rykkede Distortion rundt i byen med enkelte kunstnere, 
der spillede et nummer fra byens kirketårne og rundetårnet. Spillestedet 
RUST lavede koncerter med lokale cafeer og nabolaget. Endelig har STRØM 
gennem tiden vist med deres metrokoncerter, hvordan musikken kan leve 
ude i byen. I en kommende periode skal vi have mere musik ud i byen ved 
at oprette en pulje for koncerter ud af huset. Det skal være en ordning i stil 
med honorarstøtten, hvor koncerterne skal afholdes uden for 
spillestedernes rammer. Det kan være koncerter på kollegier, universiteter 
eller på jobcentret, hvor musikken kan indtage et rum, det normalt ikke 
fylder. 
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Dedikerede musikpladser i byen 
Musikken skal ud og leve i gadebilledet, der i dag ofte fyldes af autonome 
gademusikanter, trafikstøj og soundboxes. For at få mere styr på lydbilledet 
i byen ønsker vi at lave dedikerede pladser til professionel musik.  
 

Helt konkret har vi et forslag om, at der i byen skal være dedikerede 
musikerhjørner eller andre udendørs steder, hvor professionelle musikere 
og amatører kan spille, hvis de bliver godkendt af kommunens musikudvalg 
ved årlige eller halvårlige auditions. Det kan være i indre by, hvor solister 
eller bands så kan søge om lov til at spille, hvor de får en basisstøtte i form 
af eksempelvis tariffen, mens publikum kan smide penge i hatten, som vi 
kender det. Det ville give mere og bedre musikalitet i bybilledet, og gøre 
musikken mere tilgængelig for københavnerne samtidigt med, at det er en 
god måde for musikerne af brande sig på. 
 

Øvelokaler 
Det københavnske musikliv organiserer sig i forskellige typer af øvelokaler 
og i forskellige organiseringer. Det kan være alt fra kommercielle, 
internationale superstjerner til små lokale amatører. Nogle vil gerne isolere 
sig i et lukket rum, der er pakket ind i æggebakker, mens andre nyder godt 
af det sociale fællesskab omkring øvelokalerne. 
 

I den kommende periode bør Kultur- og Fritidsudvalget få dannet et 
overblik over de aktuelle faciliteter i samarbejde med musikudvalget. Her 
bør både kigges på en plan for adgangen til flere øvelokaler og om de kan 
udvikles, så de i højere grad også inviterer til musikalske fællesskaber. Én 
ting er udviklingen af de københavnske bunkere, noget andet kunne være 
opsætning af midlertidige og offentligt tilgængelige øvelokaler i containere 
eller i samarbejder med foreninger som EKKO EKKO, der er ved at udvikle 
deres øvelokale tilbud i København.  
 

Sigtet bør hele tiden være kapacitet, fællesskaber og øget tilgængelighed, 
så musikken i øvelokalerne også lever ude i København. 
 

Strategisk samarbejde med Spil Dansk 
I tyve år har Danmark haft spil dansk initiativet, der sætter danske musikere 
på dagsordenen. Det startede som et initiativ for en enkelt dag, og er 
sidenhen udviklet sig til en hel uge.  
 

Initiativer har i dag et strategisk samarbejde med Danmarks Radio, hvor der 
hele ugen spilles dansk produceret musik, ligesom der er udviklet særlige 
Spil Dansk kommune pakker. 
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De seneste år har Københavns Kommune sporadisk købt sig ind på de 
enkelte tilbud fra Spil Dansk initiativet, men det vil være oplagt at indgå et 
strategisk samarbejde på samme måde, som det er etableret med 
Danmarks Radio. 
 

Gennem et flereårigt samarbejde skal initiativet indarbejdes i vores 
kommunal støttede spillesteder og øvrige kulturinstitutioner, der booster 
København som musikhovedstad. Resultatet skal udvikle sig til en 
kommunepakke, der er en hovedstad værdig. 
 

Konkrete initiativer for musikken: 
 Særstatus til VEGA som regionalt spillested i Europa  
 Kommunen skal gå i dialog med staten om en ny ordning for 

spillesteder i de danske storbyer. 
 Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte honorarstøtten og støtten til 

de københavnske spillesteder herunder om den udmøntes 
hensigtsmæssigt i dag. 

 Spillestedernes forskelligartede strukturer og mulige 
samarbejdsmodeller skal indgå i en samlet drøftelse mellem Kultur- 
og Fritidsudvalget og Musikudvalget. 

 Honorarstøtten skal følges og det skal i højere grad sikres, at den 
går til den aftalte tarif til musikerne.  

 Honorarstøtten skal løftes med statslig og kommunal finansiering, 
så den kommer tættere på den oprindelige ambition for 
honorarstøtten, da den blev indført 

 Kommunen skal oprette en pulje, der skal få musikken ud af 
spillestederne. 

 Musikere skal kunne søge om optræden på strategiske pladser i 
Indre By, hvor der gives en grundtarif og forbipasserende kan støtte 
økonomisk. 

 Reglerne for lydniveauet i det offentlige rum skal revideres så 
planlagte kulturelle arrangementer i højere grad kan tage plads i 
byen. 

 Øvelokalerne i københavn skal kortlægges og behovet afdækkes, så 
der kan skabes de nødvendige pladser til byens behov.  

 Forsøg med midlertidige øvelokaler i byrummet skal afprøves.  
 Flerårigt strategisk samarbejde med Spil Dansk i udviklingen af 

København som dansk musikhovedstad 
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Streetart 
Vi kender ofte graffiti som hærværk og uønsket maling på toge og offentlige 
bygninger, men vi har faktisk et stærkt miljø for netop streetart i 
København. Det er et miljø, der gerne vil arbejde inden for fællesskabets 
rammer, men det kræver, vi som fællesskab vil samarbejdet med dem, og 
at vi sætter rammerne for, hvor vi arbejder med kunsten. Et aktivt 
samarbejde og egentlig plan for streetart i København skal øge skønheden 
og livskvaliteten, når vi går igennem byen og bruger vores fælles rum.  
 
En plan for mere streetart skal bestå af en række initiativer, der både 
skaber en let og bedre adgang til opførelsen af ny streetart i gadebilledet, 
skaber rum for udvikling og træning i streetart med deciderede 
gadegallerier og et fysisk sted, hvor etablerede aktører kan samles og hvor 
børn og unge kan inspireres til kunstformen.  
 
I en kommende periode bør Kultur- og Fritidsudvalget derfor også have en 
strategi og plan for udvikling af streetart i København. Det skal både 
indeholde målsætninger og initiativer, som udvalget kan handle på i den 
indeværende periode.  
 
Et konkret initiativ kunne være at etablere et kulturhus med streetart profil 
med et tilhørende gadegalleri, hvor brugerne kan udstille deres arbejde. Et 
oplagt sted kunne være Kulturhus i Indre By ved Charlotte Ammundsens 
Plads. Her kan man både have lokale workshops for børn og voksne, og man 
kan trække internationale kræfter til ved konferencer og midlertidige 
ophold.  
 
En forskønnelse af byen, hvor tunneller og vægges grå beton og kedelige 
hegn ved byens byggepladser bliver strategisk udviklet til gadegallerier, der 
afspejler den lokale sjæl vil være oplagt, som vi kender det fra Byens Hegn 
og byggepladsen ved Ny Søllund i disse dage. 
 
Ambitionerne skal tænkes ind i byen, når vi bygger nyt og det bør indgå i de 
allerede etablerede kedelige betonflader. Det kan permanente værker, der 
skal stå i en længere årrække eller midlertidige, kuraterede værker, der 
løbende skiftes ud og bidrager med liv til de kedelige facader.  
 
Konkrete initiativer for streetarten: 

 Kultur- og Fritidsudvalget skal sammen med de lokale kulturhuse og 
miljøet omkring streetart indgå en dialog om et kulturhus med en 
streetart profil. 

 København skal have en målsætning for etablering af et bestemt 
antal nye gavlmalerier om året. 

 Mindst et nyt gadegalleri skal etableres hvert år.  
 Hurtigere og bedre sagsgang for etablering af gavlmalerier med en 

minimumstid på sagsbehandling og årlig opfølgning på hvorvidt 
fristerne overholdes.  
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 Alle nye offentlige byggerier skal afsætte 1.5 % af udgifterne til 
opførelsen eller renovering til kunstnerisk udsmykning, som vi 
kender det fra statsligt byggeri. 

 Der skal oprettes en pulje til gavl- og facadeudsmykning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2004/9067
https://budgetnotater.testkkms.kk.dk/sites/budgetnotater.testkkms.kk.dk/files/uploaded-files/kf56_stoette_til_gavl-_og_facadeudsmykning_i_koebenhavn.pdf
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