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Kære Villy Dall 

 

Tak for dit brev af 27. januar 2017, hvor du stiller tre spørgsmål vedr. Statens Kunstfonds Projektstøt-

teudvalg for Musiks tilskud til amatørmusik. 

 

Ad. 1. ”Voldsom reduktion i statens tilskud til amatørmusik” 

Som du påpeger, er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til amatørmusikområdet 

de seneste år faldet fra 7,0 mio. kr. i 2014 til 5,7 mio. kr. i 2017, et fald på 1,3 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. 

kr. baseret på udvalgets beslutning om at ophøre med at give tilskud til enkeltstående amatørkor og -

orkestre. Det resterende fald på 0,7 mio. kr. er sket på baggrund af konkrete vurderinger af de indkom-

ne ansøgninger til amatørmusikpuljen. De årlige tilskud fremgår af flg. tabel: 

 

 2014 2015 2016 2017 

DAM – Dansk Amatørmusik 4.384.307 kr.  4.427.644 kr. 3.598.672 kr. 0 kr. 

Amatørmusikpuljen 2.625.000 kr. 2.675.000 kr. 2.440.000 kr. 5.665.000 kr. 

Tilskud i alt 7.009.307 kr. 7.102.644 kr. 6.038.672 kr. 5.665.000 kr. 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til amatørmusik i 2014-2017. 

 

Reduktionen af tilskuddet i 2016 skyldes de helt specielle forhold hos DAM. Institutionen oparbejdede 

igennem nogle få år en pukkel af uforbrugte tilskudsmidler på over 1 mio. kr. Da det var musikudval-

gets ønske, at pengene skulle komme amatørmusiklivet til gode frem for at opbygge en formue hos 

DAM, blev DAM pålagt at aktivere de opsparede midler i 2016 og at bringe aktivitetsniveauet op på 

det niveau, det i henhold til rammeaftalen var tiltænkt. For yderligere at styrke amatørmusikarbejdet i 

2016, fik DAM 0,2 mio. kr. til at gennemføre et forhøjet kursusniveau. Det samlede regnestykke er 

derfor, at DAM’s indsats for amatørmusiklivet i 2016 blev styrket med +0,9 mio. kr. i forhold til niveauet 

i 2014, jf. følgende oversigt: 

 

 2014 2015 2016 (budget) 

Tilskud til DAM 4,4 mio.  4,4 mio. 3,6 mio. 

DAM’s overskud/underskud 0,5 mio. 0,1 mio. -1,2 mio. 

Tilskud anvendt til amatørmusik 3,9 mio. 4,3 mio. 4,8 mio. 

DAM’s anvendelse af tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 2014-2016.  

Til 

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd 

Att. formand Villy Dall 

akks@akks.dk 

 

 

 



Side 2 

 

Reduktionen i 2017 skyldes især den nye støttestruktur, hvor tilskuddet til DAM ophørte og uddelin-

gerne fra amatørmusikpuljen steg fra 2,4 mio. kr. i 2016 til 5,7 mio. kr. i 2017. 

 

Ad. 2. ”Fjernelse af ansøgningsmulighed for kor, orkestre og ensembler” 

Som bekendt er bevillingen til Statens Kunstfond blevet reduceret fra 2016, og i projektstøtteudvalget 

for musik er vi derfor nødt til at prioritere. I udvalget ønsker vi at fremme et mangfoldigt amatørmusikliv 

i hele landet, og det er vores vurdering at det gøres bedst ved støtte via de nationale organisationer 

inden for området. 

 

Ad. 3. ”Hvordan ser fremtiden ud?” 

Det er udvalgets ambition at træffe beslutning om den fremtidige støtte til amatørmusikområdet før 

sommerferien 2017. 

 

Som det sikkert er AKKS bekendt, har udvalget ydet tilskud til et undersøgelsesprojekt under ledelse 

af Toke Halskov Kristensen. Projektet vil i det tidlige forår offentliggøre en rapport, der bl.a. belyser, 

om udvalgets tilskud til amatørmusikområdet fremover med fordel kan gives via en ny amatørmusikor-

ganisation, der har til formål at fremme amatørmusiklivet i Danmark i hele sin bredde. Det er udvalgets 

forventning at kunne tage stilling til den kommende struktur og økonomi, i fortsættelse af denne rap-

port.  

 

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, chef-

konsulent Jan Ole Traasdahl, jot@slks.dk. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Bente Dahl 

formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 

 


