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Allonge til samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og 
Jazz I Trekanten 
Sagsnr. 18/1940 

— 

Denne allonge beskriver det yderligere fokus samt aktiviteter, som Jazz I Trekanten vil realisere i perioden 

1. januar 2021 - 31. december 2022, qua den øgede bevilling, som Kolding Byråd har tildelt Jazz I 

Trekanten i forbindelse med den supplerende budgetaftale for budget 2021. Budgetaftalen betyder, at 

Jazz I Trekanten modtager 175.000 kr. i 2021 og 420.000 kr. fra 2022 og fremover, ud over den allerede 

aftalte bevilling på 569.000 kr. årligt. Fra 2022 vil Kolding Kommunes tilskud til Jazz I Trekanten således 

være på 989.000 kr. årligt. Den nuværende samarbejdsaftale løber frem til 31. december 2022.  

I nævnte periode, 1. januar 2021 - 31. december 2022, vil Jazz I Trekanten arbejde med følgende: 

• Gennemføre flere aktiviteter, herunder tværgående udviklingsprojekter, mere vækstlag på 

JazzHouse og en læringsplatform.  

• Ansøge om og blive godkendt som nyt netværksspillested under Statens Kunstfond. 

• Blive centrum for jazzaktører og -aktiviteter i Syddanmark i samarbejde med genreorganisationen 

JazzDanmark.  

 

Flere aktiviteter 
Som tillæg til den eksisterende aftale, vil Jazz I Trekanten udvide sine aktiviteter med følgende: 

• Jazz I Trekanten vil være en aktiv sparringspartner i samarbejder omkring Kolding Egnsteater, der 
bl.a. huser JazzHouse, og således være med til at styrke Kolding Egnsteaters position som til et 
mangfoldigt kulturhus i Kolding midtby. 

• Jazz I Trekanten vil øge aktiviteterne i regi af JazzHouse, som understøtter det musiske vækst- og 
talentlag i Kolding Kommune ved at tilbyde en scene på JazzHouse, hvor unge kan spille deres 
musik for jævnaldrende og blive inspireret af andre unge, professionelle musikere. Aktiviteterne 
øges bl.a. med flere koncerter, en festival i starten af august og aktiv deltagelse i KOLD festival i 
samarbejde med MusikKolding. 

• Jazz I Trekanten vil videreudvikle sin styrkeposition i digital koncertformidling og skabe nye 
mødesteder og bruge nye lokationer, med både fysisk og digitalt publikum. 

• Jazz I Trekanten vil fortsætte sit særlige fokus på jazz for børn og deres voksne - både gennem 
en festival i efterårsferien i samarbejde med Kolding Bibliotek og Nicolai for børn og ved at 
etablere en landsdækkende læringsplatform for musikere, der ønsker at fokusere på musik for 
hele familien. 

 

Netværks- og genrespillested 
Statens Kunstfond etablerede i forbindelse med finanslovsaftalen 2021 en ny støtteordning for netværks- 

og genrespillesteder. Den nye spillestedsordning søges i to etaper: 

• en ordning som gælder for andet halvår af 2021 på 500-700.000 kr. med frist den 17. maj 2021. 



 
 

 

— 
Side 2 

• en ordning som gælder for perioden 2022-2024 på ca. 1 mio. kr. årligt med frist den 1. oktober 

2021. 

Jazz I Trekanten søger begge ordninger. 

Netværksspillesteder er baseret på et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles 

koncertprogram og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter skal have et særligt fokus på at løfte det 

kunstneriske niveau i det pågældende område og sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter 

de smalle genrer. Spillestedet skal derudover bidrage til at udvikle musiklivet i området, f.eks. gennem 

udvikling af nyt publikum og nye talenter i vækstlaget.  

Genrespillesteder er knudepunkter for formidling og udvikling af en eller flere smalle musikgenrer. 

Koncertprogrammet og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at fremme 

formidlingen og udviklingen af smalle genrer og vækstlag, både lokalt, regionalt og i hele landet samt at 

understøtte vækstlaget inden for de pågældende genrer. 

Et netværks- og genrespillesteder forventes at have både netværkskvaliteter og genrekvaliteter. Jazz I 

Trekanten ansøger om at blive netværksspillested.  

Som netværksspillested vil Jazz I Trekanten fungere som et aktivt supplement til Det Regionale Spillested 

Godset og fokusere på at: 

• Hjælpe de eksisterende jazzklubber og spillesteder med at eksperimentere med nye 

koncertformater, blive mere udviklingsorienterede og langt bedre til digital markedsføring. 

• Præsentere jazz i nye koncertformater og nye omgivelser i samarbejde med andre 

kulturinstitutioner og dermed facilitere samarbejder mellem kulturaktører i hele kommunen. 

• Opbygge et ungt publikum og støtte udviklingen af unge jazztalenter samt dyrke et 

kulturentreprenørskab, der kan udbredes til andre genre og kunstarter. Erfaringerne deles med 

jazzaktører i hele Danmark. 

• Øge andelen af national egenfinansiering til større projekter og dermed supplere det offentlige 

tilskud. 

 

Syddansk jazzcentrum 
Jazz I Trekanten har indgået samarbejde med JazzDanmark om at være den centrale netværks-

organisator for alle jazzaktører i Syddanmark. Som netværksorganisator vil Jazz I Trekanten arrangere 

regelmæssige netværksmøder for jazzaktører i regionen og i samarbejde med JazzDanmark binde dette 

sammen med tilsvarende aktører i de øvrige regioner. Rollen som netværksorganisator vil synliggøre Jazz 

I Trekanten og Kolding Kommune på den danske og internationale jazzscene og være med til at præge 

udvikling af den levende jazzmusik og samarbejdet i regionen. Arbejdet vil resultere i konkrete 

udviklingsprojekter og samarbejder med nationale og internationale kunstnere og institutioner inden for 

branchen. 

 

 


