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Projektstøtteudvalget for Musik 
Att.: Formand Bente Dahl 
Statens Kunstfond 
c/o Slots- og Kulturstyrelsen 
H. C. Andersens Boulevard 2 
1553 København K 
 

 
København, den 7. december 2017 

 
Vedr. tilskud til amatørmusik 
 
I fortsættelse af tidligere korrespondance, nemlig vort brev af 27. januar d.å. og udvalgets 
svar af 6. marts d.å., skal Amatørernes Kunst & Kultur Samråd efter projektstøtteudvalgets 
fordeling af tilskud for 2018 gøre følgende bemærkninger: 
 
Tema nr. 1: Voldsom reduktion i statens tilskud til amatørmusik 
 
Det ses her, at den samlede uddeling til amatørmusik endnu en gang er reduceret, nemlig 
fra knap 5,7 mio. kr. i 2017 til godt 5,1 mio. kr. i 2018, altså en reduktion på 9,4 pct. Set over 
hele det nuværende projektstøtteudvalgs funktionsperiode ses en samlet reduktion fra 
2015 til 2018 på knap 2 mio. kr. eller knap 27,8 pct. 
 
Dette skal ses i sammenhæng med, at Moderniseringsstyrelsen regner med en udvikling i 
det generelle løn- og prisindex på 0,7 pct. i 2016, 1,4 pct. i 2017 og 2,7 pct. i 2018, altså i 
hvert fald ved uændret tilskud et fald i købekraften på 4,8 pct. 
 
Vi må således konstatere, at den samlede effekt af tilskud til amatørmusikken i Danmark 
over denne fireårige periode er reduceret med noget, der nærmer sig en tredjedel i forhold 
til 2014-niveauet eller måske mere sigende niveauet for årene 2011-15, som ifølge kunst.dk 
var således med en samlet uddeling til amatørmusik i 2011 på 6.576 tkr., 2012: 6.745 tkr, 
2013: 6.970 tkr., 2014: 6.939 tkr., 2015: 7.103 tkr., 2016: 6.039 tkr., 2017: 5.665 tkr. og 
2018: 5.132 tkr. 
 
Tema nr. 2: Fjernelse af ansøgningsmulighed for kor, orkestre og ensembler 
Vi noterer os udvalgets bemærkning om, at man har ønsket ”at fremme et mangfoldigt 
amatørmusikliv i hele landet”, og det er udvalgets vurdering, ”at det gøres bedst ved støtte 
via de nationale organisationer inden for området”. 
 
AKKS fastholder, at dette ikke ses at være i overensstemmelse med den gældende 
musiklov, hvor det i §3, punkt 6, hedder, at der kan ydes tilskud til ”kunstnerisk arbejdende 
amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer”. En formulering, som er 
næsten identisk med den formulering, der har været gældende siden den første musiklov af 
1976, hvor det i §3, punkt 2, hed, at der kan ydes støtte til ”kunstnerisk arbejdende 
amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og til deres organisationer”.  
 
Det fremgår således tydeligt, at det fra vedtagelsen af verdens første musiklov har været 
lovgivers ønske, at enkelte amatørkor, -orkestre og -ensembler skal kunne søge støtte. 
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Dette var til og med 2016 muligt hos den såkaldte DAM-pulje på 600.000 kr. p.a., som 
projektstøtteudvalget har oplyst, at man har nedlagt. 
 
Tema nr. 3: Hvordan ser fremtiden ud? 
Det er her vort ønske, at projektstøtteudvalget i sine anbefalinger til det ny 
projektstøtteudvalg, der tiltræder sin virksomhed 1. januar 2018 for bevillingsårene 2019-
22, anfører behovet for, at der indføres en støttestruktur for amatørmusik, som både sikrer 
en bred faglighed, en løbende udvikling og en rimelig budgetmæssig forudsigelighed for 
områdets mange organisationer og aktører. 
 
Samtidig understreger vi behovet for at rette op på den voldsomme tilskudsmæssige 
nedprioritering af amatørmusikken, som er foregået i det nuværende udvalgs 
funktionsperiode. 
 
Vi står naturligvis til rådighed, såfremt der ønskes uddybning af ovenstående. 
 
Med venlig hilsen 
AMATØRERNES KUNST & KULTUR SAMRÅD 
 
 
VILLY DALL 


