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1. Aftalens formål og grundlag 
Denne 3-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Pro-
jektstøtteudvalg for Musik, Kolding Kommune og Jazz i Trekanten. 
 
Der kan findes yderligere oplysninger om Jazz I Trekanten på spilleste-
dets hjemmeside. 

1.1. Aftalens formål m.v. 
Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. 
 
Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt 
grundlag for Jazz i Trekantens strategi og økonomi, der hviler på det 
lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksiste-
rer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Målene i aftalen er udtryk for 
enighed om de ønskede resultater af spillestedets virksomhed i aftale-
perioden. 
 
Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmi-
ske spillesteder. 
 
Aftalen har virkning fra den 1. januar 2022 og løber indtil den 31. de-
cember 2024. 
 
Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økono-
miske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. 
 
Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsregler, tilskudsvilkår, 
overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjem-
mel til eller indgået aftale om andet. 
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1.2. Økonomisk grundlag 
Jazz i Trekantens virksomhed finansieres af statslige tilskud, kommu-
nale tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde. 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til netværks- 
og genrespillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven.  
 
Det er en forudsætning, at netværks- og genrespillestedet som mini-
mum opnår kommunal medfinansiering i den størrelsesorden, kommu-
nen gav tilsagn om i forbindelse med spillestedets ansøgning om at 
være netværks- og genrespillested. Såfremt den kommunale bevilling 
reduceres, foreligger der en ny situation, som kan give anledning til 
genforhandling af denne rammeaftale. 
 
Bindende tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg 
for Musik gives for et år ad gangen i et bevillingsbrev. De anførte til-
skud fra staten og kommunen i tabel 1 herunder er altså ikke et bin-
dende tilsagn, men udtryk for de forventede tilskud i aftaleperioden. 
 

Finansieringsoversigt O2022 O2023 O2024 
Statsligt driftstil-
skud 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Kommunalt driftstil-
skud 

990.000 990.000 990.000 

Øvrige offentlige til-
skud 110.000 235.000 385.000 

Fonde 600.000 700.000 900.000 
Sponsorer 60.000 75.000 75.000 
Egenindtægter 240.000 300.000 350.000 
Indtægter i alt 3.000.000 3.300.000 3.700.000 
Egenkapital ultimo 229.471 229.471 229.471 

Tabel 1. Finansieringsoversigten viser overslag over forventede indtægter og egenkapital for Jazz I 
Trekanten i aftaleårene 2022-2024. Alle tal er oplyst i p/l-niveau 2021.  

 

Tilskud udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud, dog for-
ventes første kvartalsrate udbetalt i slutningen af januar måned. Med 
mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for ud-
betaling af tilskud, at budgetter og årsrapporter er indsendt rettidigt, 
samt at aftalens vilkår i øvrigt er overholdt. 
 
2. Mission, vision, opgaver og metoder 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har fastsat følgende 
fælles mission og vision for netværks- og genrespillesteder i Danmark: 
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2.1. Mission 
Netværks- og genrespillestederne skal formidle og udvikle det rytmiske 
musikliv lokalt, regionalt og – for de spillesteder, der overvejende fun-
gerer som genrespillesteder – også nationalt. 

2.2. Vision 
Netværksspillesteder løfter i samarbejde med lokale og regionale aktører 
det kunstneriske niveau og sikrer et alsidigt musik- og koncertliv, der 
også omfatter de smalle genrer. Spillestedet bidrager derudover til at 
udvikle musiklivet, f.eks. gennem udvikling af nyt publikum og nye ta-
lenter i vækstlaget.  
 
Genrespillesteder er knudepunkter for formidling og udvikling af smalle 
genrer og vækstlag, både lokalt, regionalt og i hele landet samt under-
støtter vækstlaget inden for de pågældende genrer. 
 
Netværks- og genrespillesteder er forskelligartede, bl.a. i forhold til geo-
grafi, typer af aktiviteter, mulige målgrupper og ønsket kunstnerisk pro-
fil. Nogle netværks- og genrespillesteder ligger i større byer og andre i 
mindre byer eller i landsdele, som er tyndere befolket. 
 
Alle netværks- og genrespillesteder har både netværks- og genrekvali-
teter.  
 
Netværks- og genrespillesteder i Danmark realiserer deres mission og 
vision gennem målrettede aktiviteter inden for to opgaveområder: 

2.3. Koncertvirksomhed 
Netværks- og genrespillestedernes koncertvirksomhed bidrager til at 
formidle og præsentere rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt 
at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Netværks- og 
genrespillestederne udfordrer både kunstnere og publikum, og de sæt-
ter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. 

2.4. Udvikling af musiklivet 
Netværks- og genrespillestederne bidrager til landsdækkende formidling 
af musik af høj kvalitet i mange forskellige genrer. 
 
Metode 
Netværks- og genrespillestedernes aktiviteter varetages, ledes og ad-
ministreres udviklingsorienteret og professionelt. Det betyder blandt 
andet, at spillestedet anvender metoder, der effektivt fremmer spille-
stedets målsætninger. 
 
For koncertvirksomheden er det en forventning, at spillestedet arbejder 
målrettet med: 
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2.3.1.  Særskilte mål, metoder og indikatorer for små (K1), mellem-

store (K2) og store (K3) koncerter 
2.3.2.  Udvikling af eksisterende og nye publikumssegmenter 
2.3.3.  Kommunikation og markedsføring, som rækker ud lokalt og i 

landsdelen 
 
For udvikling af musiklivet, herunder talent, vækstlag og smalle genrer 
er det en forventning, at spillestedet arbejder målrettet med: 
 
2.4.1.  Publikumsudvikling, hvor spillestedets årsrapporter indeholder 

en status med kortlægning og analyse af forandringer af det ek-
sisterende og potentielle publikum, og en beskrivelse af hvordan 
publikumskendskabet bruges aktivt i programlægning og mar-
kedsføring. 

2.4.2.  Fremme af nyt talent, vækstlag og smalle genrer. 
 
3. Supplerende kommunale mål og rammer 
Ingen. 
 
4. Strategi for Jazz I Trekanten 
Jazz I Trekanten har i deres ansøgning udarbejdet en strategi med 
nøgletal og indikatorer, der illustrerer hvordan spillestedet har til hen-
sigt at realisere de overordnede mål og visioner for netværks- og gen-
respillestedet 2022-2024. 
 
Jazz i Trekantens ansøgning indgår som bilag til denne rammeaftale. 
 
5. Rapportering af resultater 
Rapportering sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen) samt 
de udfyldende krav og vejledninger, som fremgår af de årlige bevil-
lingsbreve og Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger på styrelsens in-
stitutionssite. 

5.1. Årsrapport 
Spillestedet skal senest seks måneder efter hvert kalenderårs afslut-
ning indsende et revideret årsregnskab. Spillestedet skal gøre rede for 
de opnåede økonomiske og faglige resultater i henhold til lov og be-
kendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt 
udfyldende bestemmelser fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtte-
udvalg for Musik og Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være 
revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 
 



 

Side 5 

NB: Revideret årsregnskab for 2023 skal, af hensyn til spillestedets 
evalueringsmøde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Mu-
sik i marts 2024, indsendes senest med udgangen af februar 2024. 

5.2. Budget 
I indledningen til det årlige budget skal Jazz I Trekanten orientere afta-
leparterne om eventuelle ændringer i sin strategi samt forklare eventu-
elle forventede og realiserede fravigelser. 

5.3. Hjemmeside 
Vedtægter, rammeaftale, årsregnskaber og ledelsesberetninger gøres 
tilgængelige på Jazz i Trekantens hjemmeside. 

5.4. Evaluering 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan i løbet af aftale-
perioden i samarbejde med Kolding Kommune og Jazz I Trekanten gen-
nemføre en evaluering, der følger op på de mål og rammer, som frem-
går af denne aftale. Jazz I Trekanten bidrager til evalueringen bl.a. ved 
at levere faglige og økonomiske data mv. om spillestedets virksomhed 
og resultater. 
 
Spillestedet skal derudover deltage i et kort evalueringsmøde i begyn-
delsen af marts 2024. Mødet gennemføres for at Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg for Musik kan evaluere og samle op på effekten af 
støtten til netværks- og genrespillesteder. Opsamlingen gennemføres i 
1. kvartal 2024, så der kan skabes et beslutningsgrundlag for, om ord-
ningen skal videreføres efter 2024.  
 
6. Tilsyn 
Det offentlige tilsyn med Jazz i Trekanten varetages af Kolding 
Kommune. Tilsynet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modta-
gere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørel-
sen). 
 
7. Underskrifter 
Denne aftale er underskrevet af følgende: 
 
For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: 
x Emil de Waal, udvalgsleder  
x Henrik Wenzel Andreasen, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
For Kolding Kommune:  
x Lisbet Holten Lambert, kulturchef 
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For Jazz i Trekanten:  
x Morten Weeth, bestyrelsesleder 
x Karsten Bech, sekretariatschef  

 
Underskrifter findes på underskriftssiden til denne aftale. 
 
Bilag: 
1. Jazz i Trekantens ansøgning, netværks- og genrespillested 2022- 

2024  
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Underskriftsside 
Undertegnede tiltræder Rammeaftale for netværks- og genrespilleste-
det Jazz I Trekanten for perioden 2022-2024. 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: 
Dato: 13. december 2021  
 
 
 
 
Emil de Waal Henrik Wenzel Andreasen 
udvalgsleder enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen 

 
 
 
Kolding Kommune, dato: 15. december 2021 
 
 
 
 
Lisbet Holten Lambert  
kulturchef                                                                                                          
  

 
 
Jazz i Trekanten, dato: 13/12-2021 
 
 

 
Morten Weeth 
bestyrelsesleder 

 
 
 
 

Karsten Bech 
sekretariatschef 
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Bilag 1 
 
Jazz I Trekanten: Stamoplysninger og oversigt over spillestedets 
vigtigste samarbejdsparter i perioden 2022-2024 
 
Spillestedets navn 
Jazz I Trekanten 
 
Ansøgers virksomhedsnavn 
Jazz I Trekanten 
 
Ansøgers CVR-nummer og P-nummer 
CVR-nr.: 37260193 
P-nr.: 1020932224 
 
Spillestedets daglige leder/kontaktperson 
Navn: Karsten Bech 
Telefon: 2251 0915 
E-mail: info@jazzitrekanten.dk 
 
Spillestedets formelle organisering 
Selvejende institution 
 
Bestyrelsesmedlemmer/ledelse 
Bestyrelse 

- Morten Weeth, bestyrelsesleder 
Selvstændig IT-konsulent, jazzelsker 
 

- Flemming Hansen, vicebestyrelsesleder 
Direktør i Rot Punkt Danmark, leder af Middelfart Jazzfestival 
 

- Jon Noe 
Bosætningskonsulent, Kolding Kommune, jazzmusiker 
 

- Hans Christian Erbs 
Musiker, orkesterchef Tip Toe Big Band 
 

- Karsten Rimmer Larsen 
Kultur- og fritidschef, Varde Kommune 
 

- Anne Sofie Hoi 
Tidligere leder for Tønder Festival, nu HR-konsulent 
 

- Jens Bo Thomsen 
Kommunikationskonsulent 
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Personale og frivillige 
Personale: 

- Karsten Bech: initiativtager, sekretariatsleder, 37 timer/uge, ansat siden 2017 
Modtager af P8 Ildsjælsprisen ved DMA Jazz 2019 
Tidligere senior-leder i telekom-industrien 
 

- Sussie Bech: projektleder, 25 timer/uge, ansat siden 2017 
Modtager af JazzDanmark prisen ved DMA Jazz 2018 
Tidligere projektleder i telekom-industrien 
 

- Casper Dons: kommunikationsansvarlig, 30 timer/uge, ansat siden september 2021 
Uddannet i musikkultur og journalistik fra Aarhus Universitet 
Freelance skribent i Gaffa mm. 

 
Frivillige: 
I ungesatsningen JazzHouse er der tilknyttet ca. 20 unge frivillige, som arrangerer og afholder 
koncerterne i Kolding. De unge, frivillige gennemgår et KulturTalent program, hvor de får hands-
on og teoretisk træning i kulturentreprenørskab. 
 
Øvrige aktiviteter gennemføres i samarbejde med en række arrangører, som står for den 
praktiske gennemførelse af arrangementerne, ofte gennem brug af deres lokale frivilligkorps. 
 
Spillestedets egne scenefaciliteter 
Jazz I Trekanten har ikke selv egne scenefaciliteter, ud over en Tømmerflåde på Kolding Å som 
bruges til musik i Kolding Midtby. Flåden er udstyret med el-motor og batteridrevet musikanlæg. 
Jazz I Trekanten råder over teknisk udstyr til mindre koncerter (op til ca. 120 tilskuere) og fuldt 
live-streaming video udstyr. Udstyret kan transporteres i Jazz I Trekantens varebil. 
Derudover benyttes så vidt muligt samarbejdspartneres faciliteter og teknisk udstyr. 
 
Scener, der ikke drives af ansøger, men som indgår i forpligtende samarbejder om at 
realisere netværks- og genrespillestedets mål og visioner 2022-2024 
 
Jazz I Trekanten har mere end 50 partnere i de syv kommuner i Trekantområdet, som vi 
gennem de sidste seks år har samarbejdet med om at afholde koncerter mm. 
Nedenstående liste er de vigtigste af disse, som vi enten allerede har aftale med om afholdelse 
af en eller flere koncerter i 2022, eller som vi har en aftale med om, at de gerne vil samarbejde 
med os som kommende netværks- og genrespillested. 
Listen vil løbende ændre sig i takt med vi får nye samarbejdspartnere. 
 
Billund Kommune 
 

Navn Adresse Tilknyttet arrangør 
Billund Friluftscene Lærkevej, 7190 Billund Billund Friluft, forening 
Billund Kirke Hans Jensensvej 4, 7190 Billund Billund Kirke 
Grindsted Kirke Kirkegade 1, 7200 Grindsted Grindsted Kirke 
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Fredericia Kommune 
 

Navn Adresse Tilknyttet arrangør 
C-byen Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Kanalbyen, privat aktør 
Tøjhuset Gothersgade 34, 7000 Fredericia Fredericia Live, forening 

Fredericia Jazzklub, forening 
Ungdommens Hus Norgesgade 46A, 7000 Fredericia Ungdommens Hus, institution 

LydPalletten, forening 
 
Haderslev Kommune 
 

Navn Adresse Tilknyttet arrangør 
Bispen / Månen Bispebroen 3, 6100 Haderslev Haderslev Bibliotek 

Haderslev Jazzclub, forening 
Café Ellegaard Slevadvej 7, 6560 Sommersted Cafe Ellegaard, privat aktør 
Kunsthal 6100 Gravene 12E, 6100 Haderslev Kunsthal 6100, institution 
Slotsgade 25 Slotsgade 25, 6100 Haderslev SG 25, forening 

 
Kolding Kommune 
 

Navn Adresse Tilknyttet arrangør 
Bjert Gamle Brugs Vesterløkke 5, 6091 Bjert Bjert Gamle Brugs. privat aktør 

Blue Bridge Festival, forening 
Godset Jens Holmsvej 5, 6000 Kolding Godset, regionalt spillested 

Jazz 6000, forening 
Kolding Jazzklub, forening 

Kolding Bibliotek Slotssøvejen 4, 6000 Kolding Kolding Bibliotek 
Kolding Egnsteater Fredericiagade 1, 6000 Kolding Kolding Egnsteater, institution 
Kulturforum Würth Montagevej 6, 6000 Kolding Kulturforum Würth, privat aktør 
Museum Kolding Staldgården 1, 6000 Kolding Museum Kolding, institution 
Nicolai Kultur Skolegade 2, 6000 Kolding Nicolai Kultur, institution 

Nicolai for Børn, institution 
Sankt Nicolai Kirke Nicolaiplads 3, 6000 Kolding Sankt Nicolai Kirke 
Trapholt Kunstmuseum Æblehaven 23,6000 Kolding Trapholt, institution 

 
Middelfart Kommune 
 

Navn Adresse Tilknyttet arrangør 
CLAY keramikmuseum Kongebrovej 42, 5500 Middelfart CLAY, institution 
Karetmagergården Brogade 6C, 5500 Middelfart Charlotte Melin, privat aktør 
Kulturøen Havnegade 6, 5500 Middelfart Middelfart Bibliotek 

Middelfart jazzfestival, forening 
Lillebælt Værftet Havnegade 98, 5500 Middelfart Venneforeningen, forening 
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Vejen Kommune 
 

Navn Adresse Tilknyttet arrangør 
Studio 73 Baungårdsvej 2, 6600 Vejen Studio 73, forening 
Vejen Bibliotek Vestergade 2, 6600 Vejen Vejen Bibliotek 

 
Vejle Kommune 
 

Navn Adresse Arrangør 
Byens Hus, Jelling Møllegade 10, 7300 Jelling Byens Hus, forening 
Bygningen, Vejle Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle Bygningen, institution 

JIVE, forening 
Vejle Jazzklub, forening 

Engelsholm Højskole Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten Engelsholm Højskole, institution 
Skyttehuset Tirsbæk Strandvej 2, 7100 Vejle Skyttehuset, privat aktør 
Vejle Bibliotek + filialer Willy Sørensens Pl. 1, 7100 Vejle Vejle Bibliotek 

 
 
Øvrige vigtige samarbejdspartnere 2022-2024 
Trekantområdet Danmark, Kolding Åpark 1, 2., 6000 Kolding 
Samarbejde om festival under Trekantområdets Festuge og andre tværkommunale 
kulturarrangementer. 
 
Kulturafdelinger i alle syv kommuner i Trekantområdet 
Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. 
Løbende samarbejde om arrangementer i kommunerne. 
 
Det Regionale Spillested Godset, Jens Holmsvej 5, 6000 Kolding 
Samarbejde om afholdelse af koncert og udvikling af nye koncertformater og digitale formater. 
 
Kolding Egnsteater, Fredericiagade 1, 6000 Kolding 
Fast scene for den unge scene – JazzHouse Kolding – og scene for andre koncerter. 
 
MGK Syd, Riis Toft, 6000 Kolding 
Syddansk Musikkonservatorium, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense 
Samarbejde om talentudvikling for unge kunstnere og kulturentreprenører. 
 
Genreorganisationen JazzDanmark, Onkel Dannys Pl. 1, 1711 København 
Samarbejde om drift af arrangørnetværk i Region Syddanmark. 
 
Nicolai For Børn, Skolegade 2C, 6000 Kolding 
Copenhagen Jazz Festival, Sankt Peders Stræde 28C, 2, 1453 København 
Bibliotekerne i Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle 
Samarbejde om jazzfestival for børn og deres voksne. 
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Engelsholm Højskole, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten 
Samarbejde om koncerter for skolens elever og områdets beboere i Højskolens lokaler og i den 
tilknyttede koncertsal ’Agerrumsladen’. 
 
Momentum Musik, Ny Vestergade 18, 5000 Odense 
Booking samarbejde og samarbejde om udvikling af jazz-scenen i Region Syddanmark. 
 
Alle jazzarrangører i Trekantområdet: 
Samarbejde om koncerter, udvikling af nye koncertformater og digital markedsføring mm. 

- Fredericia Jazzklub 
- Haderslev Jazzclub 
- Kolding Jazzklub 
- Jazz6000 i Kolding 
- Middelfart Jazzfezztival 
- Vejle Jazzklub 
- Jive - Jazz i Vejle 

 
Erklæring om opfyldelse af tilskudsforudsætninger 
Med indsendelse af denne ansøgning om at være netværks- og genrespillested i perioden 1. 
januar 2022 til 31. december 2024 bekræfter spillestedet, at det opfylder følgende 
forudsætninger: 
• At spillestedet har opnået tilsagn om kommunal medfinansiering i perioden 2022-2024. 
• At spillestedet har ansøgt Statens Kunstfond om honorarstøtte ved ansøgningsfristen den 1. 

oktober 2021. 
• At spillestedet er indforstået med, at hvis det udpeges som netværks- og genrespillested for 

perioden 2022-2024, vil det ikke i samme periode kunne oppebære honorarstøtte fra 
Statens Kunstfond. 

• At spillestedets vedtægter er godkendt af kommunen. Vedtægterne skal opfylde kravene i 
lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere 
af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tage udgangspunkt i Kulturministeriets anbefalinger 
om god ledelse. Institutioner, der ikke har vedtægter, f.eks. kommunale institutioner, skal 
have en beskrivelse af, hvordan de sikrer god ledelse af spillestedet. 

• At spillestedets koncertaktiviteter er fordelt over hele året, dog med mulighed for 
sæsonudsving i almindeligt omfang for større rytmiske spillesteder. 

• At koncertaktiviteterne har offentlig adgang, og at der som hovedregel tages entré. 
• At der ydes professionel honorering til de medvirkende musikere. 
• At spillestedet følger gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, 

overenskomster mv. 
 
Dato: 30.09.2021 

 
 
 

Karsten Bech 
Sekretariatschef for Jazz i Trekanten 
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Status og strategi 2022-2024 for Jazz I Trekanten 

 

1. Spillestedets formål 
 
Jazz I Trekantens formål er at udvikle den levende jazzmusik igennem samarbejde med publikum, 
musikere og arrangører, og dermed at skabe nye, ekstraordinære jazzoplevelser for både de vante 
jazzlyttere og et nyt publikum. Jazz i Trekanten arbejder ud fra Kolding Kommune med særligt fokus på 
Trekantområdet, og har udsigt til hele Danmark.  
Der findes en række velfungerende foreninger, private aktører og offentlige institutioner i området, som 
arrangerer jazzkoncerter og har et stort, lokalt stampublikum. Ved at bygge på dette fundament vil Jazz 
I Trekanten styrke de eksisterende initiativer og gennem samarbejder udvikle nye initiativer, der rækker 
ud over aktørernes normale virke.  
Jazz I Trekanten vil således både tage initiativ til at udvikle nye jazzoplevelser og samtidig skabe 
netværk og dele erfaringer for nye initiativer med aktører i området. 
(Direkte fra institutionens vedtægter) 

2. Aktuelle politiske målsætninger 
Netværks- og genrespillesteder skal i perioden 2022-2024 formidle og udvikle det rytmiske musikliv 
lokalt, regionalt og for genrespillestedernes vedkommende også nationalt.  
 
Netværksspillesteder er baseret på et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles 
koncertprogram og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at løfte det 
kunstneriske niveau i det pågældende område og at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også 
omfatter de smalle genrer. Spillestedet bidrager derudover 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. 
 
Spillestedet vurderer selv, hvordan det vil vægte et virke som henholdsvis netværks- og genrespillested.  
 
Det er ingen hindring for tilskud gennem ordningen, at ansøger har andre aktiviteter, tilskuddet ydes dog 
kun til de ansøgte spillestedsrelaterede aktiviteter. 
 
Spillestederne er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi, typer af aktiviteter, mulige målgrupper og 
ønsket kunstnerisk profil. Denne strategi skitserer under kapitel 3, hvordan disse forhold spiller sammen 
med spillestedets prioriteringer. 

3. Aktuelle muligheder og udfordringer 
 
Jazz I Trekanten søger om at blive netværks- og genrespillested for 2022-2024, med hovedvægten på 
at være netværksspillested. Vi er udpeget som netværksspillested i 2. halvdel af 2021, og vi har 
allerede nu gennemførte eller planlagte aktiviteter, som overstiger de mål vi satte i ansøgningen. 
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Vi er vigtige 
Vi er vigtige, fordi vi dækker hele Trekantområdet - et stort geografisk område af Danmark, hvor smalle 
kunstformer af højeste kvalitet kun når ud gennem stærke, kompetente og lokale kræfter.  
Her har vi gennem mange års strategisk arbejde med partnerskaber og netværk udviklet nye formater 
inden for jazz, og nået nyt publikum. På den måde støtter vi aktivt op om den nye generation af 
jazzelskere og arrangører.  
Vi er vigtige, fordi vi arrangerer jazzkoncerter af verdensklasse i provinsen og fordi vi engagerer og 
inspirerer et hav af lokale ildsjæle og kulturinstitutioner til at nå nye højder, vel at mærke aktører, som 
det regionale spillested Godset ikke er forpligtiget til at dække. Vi har et tæt samarbejde med Godset, 
hvor vi i samarbejdsaftalen er skrevet ind som partner på udvikling af nye koncertformater og digitale 
koncepter. 
Vi er vigtige, fordi vi gør os umage med at formidle jazz, roots og beslægtede smalle genrer på så 
mange måder og faconer, at alle føler sig talt til i øjenhøjde. Ikke alt er for alle, men der er noget til alle.  
 
Vi er en del af kulturen 
Jazz I Trekanten er en selvejende institution i Kolding, og siden 2015 har vi arbejdet målrettet med at 
skabe nye og ekstraordinære jazzoplevelser i hele Trekantområdet. Som organisation lægger vi stor 
vægt på kvalitet, både i vores kunstneriske projekter, vores projektledelse og afvikling, samt i 
særdeleshed i vores samarbejde med publikum, arrangører og kunstnere.  
Jazz I Trekanten opstod af et ønske om at lave en jazzfestival som en del af kultursamarbejdet mellem 
de syv kommuner i Trekantområdet, og den første festival løb af stablen i 2015. Siden er antallet af 
koncerter og aktiviteter vokset støt fra år til år, og det seneste år er vi gået fra at være en forening til at 
være en selvejende institution, samtidig med at vores faste driftsbevilling fra Kolding Kommune er 
næsten fordoblet.  
 
Vi er iværksættere og netværkere 
Vi har ingen egen scene, men skaber vores arrangementer i tæt samarbejde med mere end 50 
foreninger, spillesteder og andre kulturinstitutioner i vores netværk. Vi står bag jazzfestivalen Jazz I 
Trekanten, der de seneste seks år har være en del af Trekantområdets Festuge med 125 koncerter i 
alle syv kommuner. Derudover er vi stolte afsendere af blandt andet en jazzfestival for børn og deres 
voksne i efterårsferien og JazzHouse Kolding, som er vores jazzklub, der året rundt serverer ung jazz 
for et ungt publikum, og hvor de unge selv er aktivt involverede i alt fra planlægning til afvikling. Senest 
introducerede vi Jazz To Go i foråret 2020, en virtuel jazzklub, der live-streamer koncerter af høj 
kvalitet, både teknisk og kunstnerisk.  
 
En stor del af vores DNA er at samarbejde og netværke. Det er sådan vi er opstået, og det er sådan vi 
har udviklet os igennem årene. Gode projekter står på skuldrene af hinanden, og tillidsfulde 
partnerskaber byder på nye spændende muligheder for at spille hinanden bedre. Vi tror på udvikling, 
vidensdeling, mangfoldighed og på at byde på det vi har, både til kendte ansigter og til dem, vi endnu 
ikke har i vores netværk. Vi er med andre ord jazzens ”playmaker” i Region Syddanmark, og vi arbejder 
utrætteligt med at skabe nye, udfordrende og anderledes rammer, som jazzen på nye, udfordrende og 
anderledes måder fylder ud.   
 
Jazz I Trekanten er allerede i dag en bæredygtig institution med et erfarent sekretariat, en 
forretningsorienteret bestyrelse samt stor lokal opbakning og finansiering fra Kolding Kommune. 
 
Som netværks- og genrespillested vil vi derfor have et solidt fundament til at tilbyde endnu flere nye og 
spændende koncepter og koncerter samt løfte det kunstneriske niveau for jazzen både i området og i 
hele Danmark. Vi kan sikre, at et større publikum møder et bredt udvalg af de smalle genrer, og vi vil 
samtidig inspirere og udvikle både publikum, kunsten, vores partnere og os selv mange år fremover. 
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4. Vision for Jazz I Trekanten 
 
Jazz I Trekanten ønsker at være en professionel drevet kulturinstitution med en bestyrelse, der 
definerer et entydigt formål og sætter en klar strategi for institutionens virke, og et sekretariat der 
gennemfører de planlagte aktiviteter med høj kvalitet gennem veldokumenterede processer og i tæt 
samarbejde med en bred vifte af partenere inden for kulturområdet. 
 
Vi ønsker at fremstå som en seriøs kulturaktør og en væsentlig spiller i det lokale kulturliv med fokus på 
Trekantområdet og en professionel sparringspartner i det nationale jazz-community. 
Det er vores mål, at Trekantområdet bliver et af de mest markante områder for jazz’en og tilsvarende 
smalle genrer i Danmark, og at vi også er kendt for dette i kredse ud over insiderne i genren. 
 
Som netværks- og genrespillested er det vores mål over de næste tre år at udvide det aktive 
jazzpublikum og styrke de smalle genrer i Trekantområdet. Vi ønsker specielt at arbejde aktivt med 
fødekæden til det kommende publikum, og have særligt fokus på den yngste del af publikum gennem 
aktiviteter for børn og deres voksne samt at øge interessen for de smalle genrer over for de unge. 
Det er også vores mål at åbne det eksisterende jazz-publikums øjne for nye facetter af de smalle genrer 
ved at præsentere hele bredden i jazzen og tilsvarende smalle genrer, og præsentere kunstnere og 
oplevelser, som normalt ikke finder vej til området. 
Endelig vil vi understøtte de aktivt udøvende kunstnere i området gennem ny-udviklede projekter, hvor 
lokale kunstnere får ny inspiration gennem samarbejder med udvalgte artist-in-residence kunstnere, og 
vi understøtter de unge talenter i området ved at stille en talentscene til rådighed. 
 
Vores arbejdsmetode er og vil altid være at samarbejde med partnere, som kan bidrage positivt til at 
opnå vores vision. Vi vil gøre det gennem aktive samarbejder med aktører i området, som allerede har 
fat i det lokale publikum, og som har behov for en ny inspiration og praktisk hjælp, for at kaste sig ud i at 
præsentere de smalle genrer af den rytmiske musik. 
På den måde kan vi bygge på hinandens stærke sider og tilsammen opnå langt større resultater og når 
ud til et bredere publikum, end hvis vi arbejdede hver for sig.  
Vi opnår samtidig en langsigtet, bæredygtig udvikling af kulturen i hele Trekantområdet, idet vi bidrager 
til at hæve professionalismen blandt de aktører, vi samarbejder med. Gennem det praktiske samarbejde 
med os tilegner de sig løbende nye kompetencer og arbejdsformer, som de kan tage med videre. 
Denne udvikling af de ofte frivilligt drevne kulturaktører understøttes også af, at vi har startet et netværk 
for jazz-aktører i hele Region Syddanmark i tæt samarbejde med genreorganisationen JazzDanmark. 
 
Jazz I Trekanten ønsker at være med til at udvikle netværks- og genrespillested ordningens styrke og 
berettigelse i samarbejde med tilsvarende aktører i andre dele af landet. Vi vil aktivt skabe et netværk 
mellem de udpegede netværks- og genrespillesteder, være med til at vi spiller hinanden bedre og 
deltage aktivt i en dialog om spillestedernes berettigelse på længere sigt. 
 
I periodens sidste to år vil vi åbne os for samarbejde ud over landets grænser. I første omgang med 
særlig fokus på at få flere udenlandske kunstnere til området og undersøge muligheden for en artist-in-
residence ordning med udenlandske artister. 
Vi vil desuden aktivt undersøge mulighederne for samarbejder med tilsvarende institutioner i EU 
gennem EU støttede samarbejdsprojekter, og vores mål er senest i 2024 at blive inddraget i et større 
EU-projekt. 
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5. Jazz I Trekantens virke som netværks- og genrespillested 
 
Netværks- og genrespillesteder vurderer selv, hvordan det vil vægte et virke som henholdsvis netværks- 
og genrespillested.  
 
Jazz I Trekanten vil som netværksspillested dække jazz og andre beslægtede smalle genrer herunder 
roots og elektronisk musik. Vi vil primært dække de syv kommuner i Trekantområdet med 425.000 
beboere og række ud til omkringliggende kommuner i hele Region Syddanmark. 
 
Som genrespillested vil vi primært dække jazz og løbende inddrage beslægtede smalle genrer herunder 
roots og elektronisk musik. Vi vil primært dække Region Syddanmark og række ud til hele Danmark. 
Vi vil have en fordeling på ca. 60 % netværksspillested og 40 % genrespillested målt på aktiviteter. 
 
I det følgende beskrives den aktuelle status og forventningerne til 2022-2024 for hvert af de to områder. 
 
5.1. Jazz I Trekanten som netværksspillested 
 
Vi har defineret tre områder som vi vil arbejde aktivt med som Netværksspillested: 
 
5.1.1 Nyt publikum og nye koncertformater 
 

Aktuel status  De eksisterende jazzklubber er koncentreret i de store byer, og de har 
et stabil og ældre publikum som primært tiltrækkes af kendte navne. 
Vi ønsker at hjælpe klubberne med at tiltrække et nyt publikum og 
udfolde hele potentialet i jazz’en – og tilsvarende smalle genrer. 

Mål 2022-2024 Vi vil tiltrække nyt publikum til de smalle genrer, også i de mindre byer.  
Vi vil præsentere nye sider af de smalle genrer, og samtidig tilbyde 
dem i nye koncertformater. 
Effekterne vil være at:  
- Et voksende lokalt publikum i de mindre byer får interesse for og 

oplever koncerter med smalle genrer. 
- Flere kulturarrangører bliver interesseret i de smalle genrer og får 

løbende opbygget kompetencer til selv at booke inden for disse. 
- Det eksisterende publikum oplever nye sider af de smalle genrer og 

vi kan tiltrække nyt publikum til genrerne gennem øget synlighed. 
Metoder 2022-2024 Vi vil arrangere koncerter i tæt samarbejde med lokale foreninger og i 

samarbejde med andre kulturinstitutioner end de traditionelle 
spillesteder og gerne i samspil med andre kunstformer. 
Vi vil kuratere koncerterne, så vi møder publikum i øjenhøjde uden at 
gå på kompromis med kvaliteten. 

Indikatorer for 
målopfyldelsen 2022-2024 

For 2022 er følgende mål. Der opstilles tilsvarende mål for de næste år. 
- 24 koncerter med entre med fokus på et nyt publikum eller et nyt 

koncertformat. 
- 1800 publikum til koncerter med entre. 
- Samarbejde med 10 forskellige aktører. 
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5.1.2 Understøtte kulturmetropol Trekantområdet 
 

Aktuel status  Jazz I Trekanten er opstået som en festival under Trekantområdets 
Festuge, og vi har således allerede erfaring med at arrangere en stor 
festival på tværs af 7 kommuner og mere end 50 kulturaktører. 

Mål 2022-2024 Vi vil understøtte Trekantområdets ambition om at være en betydelig 
kulturmetropol, hvor beboere oplever det samlede kulturudbud i 
området større end i den enkelte kommune, og gæster udefra oplever 
interessante kulturtilbud i området. Vi støtter dermed også områdets 
bosætningsstrategi. 
Effekterne vil være at: 
- Publikum opdager arrangementer og arrangører i andre kommuner 

og oplever dermed Trekantområdet som en samlet kulturmetropol. 
- Vi tiltrækker publikum uden for området til arrangementer. 
- Arrangører opdager mulighederne for at tiltrække publikum fra 

andre kommuner. 
Metoder 2022-2024 Vi vil gøre det gennem den årlige jazzfestival under Trekantområdets 

Festuge og gennem regional og national markedsføring året rundt af 
alle jazzarrangementer som vi selv og aktørerne i området står for. 

Indikatorer for 
målopfyldelsen 2022-2024 

For 2022 er følgende mål. Der opstilles tilsvarende mål for de næste år. 
- 22 koncerter med entre med fokus på at tiltrække publikum fra andre 

kommuner. 
- 1600 publikum til koncerter med entre, 30 % fra andre kommuner. 
- Hjemmeside med oversigt over jazzkoncerter i Trekantområdet. 
- Ugentlige anbefalinger og arrangementsoversigt for +4000 følgere på 

sociale medier. 
 
 
5.1.3 Netværk for jazzaktører i Region Syddanmark 
 

Aktuel status  Jazzaktørerne er ofte frivilligt drevne foreninger som ikke har overskud 
til udvikling af deres område og ikke har tid til at finde sammen med 
andre aktører i et netværk. 

Mål 2022-2024 I samarbejde med JazzDanmark vil vi etablere et netværk og tæt 
samarbejde mellem jazzaktørerne i hele Region Syddanmark. 
Effekterne vil være at:  
- Den levende jazzmusiks position og vilkår i Region Syddanmark 

styrkes. 
- Jazzarrangører vil udvikle nye koncepter og blive bedre til at 

markedsføre sig gennem samarbejde og udveksling af erfaringer. 
- JazzDanmark vil som genreorganisation stå stærkere i forhold til de 

lokale jazzarrangører i regionen. 
- Gennem samarbejde med netværk i øvrige regioner vil vi styrke 

jazzens position i hele Danmark. 
Metoder 2022-2024 Vi vil stå i spidsen for et netværk for jazzaktører i hele Region 

Syddanmark. I netværket vil der være mulighed for at dele erfaringer 
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med koncert- og publikumsudvikling og vi vil arbejde aktivt for, at der 
opstår nye tværgående kunstneriske projekter mellem aktørerne. 
Netværket drives i tæt samarbejde med genreorganisationen 
JazzDanmark, hvis aktiviteter integreres i arbejdet, ligesom vi vil sikre, 
at de lokale aktørers feedback og ideer kommer tilbage til 
JazzDanmark.  
Sammen med JazzDanmark vil vi koordinere aktiviteterne med 
tilsvarende netværks-skabere i de øvrige danske regioner. 

Indikatorer for 
målopfyldelsen 2022-2024 

For 2022 er følgende mål. Der opstilles tilsvarende mål for de næste år. 
- 5 koncerter der præsenterer nye koncertformater i samarbejde med 

eksisterende jazzklubber. 
- 1 lokal jazzklub får støtte til bedre digital formidling. 
- 4 netværksmøder afholdt med 20 aktører repræsenteret. 
- 1 koordineringsmøde med øvrige regionale koordinatorer og 

JazzDanmark 
- 2 nye projekter startes op i netværket hvor Jazz I Trekanten er 

facilitator. 
 
 
5.2. Jazz I Trekanten som genrespillested 
 
Vi har defineret tre områder som vi vil arbejde aktivt med som Genrespillested: 
 
5.2.1 Videreudvikling af den unge Jazzscene 
 

Aktuel status  Jazzpublikum i området har en meget høj gennemsnitsalder, og de 
eksisterende jazzklubber har svært ved at tiltrække et ungt publikum og 
unge frivillige til at drive klubberne. 

Mål 2022-2024 Vi vil sikre et større og mangfoldigt, ungt publikum, støtte udviklingen af 
jazztalenter og opdyrke kulturentreprenørskab med fokus på unge. 
Gennem arbejdet indsamler vi erfaringer for, hvordan man bedst 
engagerer unge og deler erfaringerne med jazzaktører i hele Danmark. 
Effekterne vil være at:  
- Et ungt, lokalt publikum får øje på jazzen. 
- Gennem træning får unge, lokale kulturentreprenører lyst at blive 

aktive frivillige eller forfølge en music-management karriere.  
Vi har særligt fokus på kønsbalancen blandt de frivillige. 

- Der skabes en scene for jazz-talenter, både lokale og fra hele 
Danmark. 

- Andre jazzklubber i Danmark får viden om at involvere unge 
frivillige i arbejdet og tiltrække et ungt publikum. 

Metoder 2022-2024 Vi vil bygge videre på den ungekultur inden for jazzen, vi allerede har 
etableret i vores JazzHouse Kolding koncept. Gennem et struktureret 
KulturTalent program engagerer og uddanner vi unge 
kulturentreprenører indenfor sceneteknik, streaming og musik-
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management, så de får baggrund for og lyst til at blive aktive 
musikarrangører. 
Gennem vores netværk af jazzaktørerne vil vi dele erfaringer om 
hvordan unge engageres og dermed tiltrækker et ungt publikum. 

Indikatorer for 
målopfyldelsen 2022-2024 

For 2022 er følgende mål. Der opstilles tilsvarende mål for de næste år. 
- 14 koncerter med entré. Desuden afholdes en række koncerter uden 

entré for at give lige mulighed for unge til at deltage. 
- Publikum under 30 år: 1000 til koncerter med entré. 
- 15 unge frivillige kulturentreprenører gennemfører træning. 
- Erfaringer deles i regionalt jazznetværk og gennem JazzDanmark. 

 
5.2.2 Jazz for børn og deres voksne 
 

Aktuel status  Mange børn præsenteres for de smalle genrer i skoler og institutioner, 
bl.a. gennem LMS-aktiviteter. Men der mangler tilbud, hvor børnene 
kan opleve den levende musik sammen med deres voksne, så hele 
familien på tværs af generationer kan få en fælles oplevelse. 

Mål 2022-2024 Vi vil arrangere koncerter som er spændende og sigende for både børn 
og deres voksne, så de sammen kan dele oplevelser med 
udgangspunkt i jazz og andre smalle genrer. 
Det tilstræbes en ligelig kønsfordeling bland de optrædende kunstnere. 
Effekterne vil være at: 
- Børn vil sammen med deres voksne blive inspireret til at lytte til jazz 

fremover. 
- Både piger og drenge får lyst til at spille musik med inspiration i 

jazzen. 
- Andre jazzklubber i Danmark får viden om, hvordan man 

præsenterer jazz for børn og deres voksne. 
- Der deles konkrete erfaringer med Copenhagen Jazzfestival om 

udvikling af jazzgenren rettet mod børn og deres voksne. 
Metoder 2022-2024 Vi vil bygge videre på den jazzscene for børn og deres voksne, som vi 

har etableret i samarbejde med Copenhagen Jazzfestival og 
børnekulturhuset Nicolai For Børn i Kolding. Det vil primært ske 
gennem en festival i efterårsferien, men også med fokus på 
kvalitetsjazz til børn året rundt. 
Gennem vores netværk af jazzaktørerne vil vi dele erfaringer om 
hvordan vi aktiverer hele familien på tværs af generationer i at høre 
jazz og andre smalle genrer. 

Indikatorer for 
målopfyldelsen 2022-2024 

For 2022 er følgende mål. Der opstilles tilsvarende mål for de næste år. 
- 10 koncerter med entré. Desuden afholdes desuden koncerter uden 

entré for at give lige mulighed for alle familier til at deltage.  
- Samlet publikum: 750 til koncerter med entré.  
- Samarbejde med 6 forskellige arrangører. 
- Samarbejde med Copenhagen Jazzfestival om udvikling af nye 

koncerter. 
- Erfaringer deles i regionalt jazznetværk og gennem JazzDanmark 
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5.2.3 Udviklingsprojekter og digitale koncertformater 
 

Aktuel status  Eksisterende jazzklubber præsenterer mest kendte navne og kendte 
koncepter og koncerter, som også spilles mange andre steder. Der 
sker derfor meget lidt udvikling af de smalle genrer i området, og man 
skal tage til de større byer for at høre nye udviklingsprojekter. Lokale 
kunstnere får ikke inspiration eller hjælp til den kunstneriske udvikling. 

Mål 2022-2024 Vi ønsker at skabe kunstneriske udviklingsprojekter i området, hvor 
lokale kunstnere udfordres og møder kunstnere fra andre steder.  
Målet er at projekterne præsenteres som koncerter, både for det lokale 
publikum i området, men at disse koncerter også bliver præsenteret 
hos andre arrangører rundt i hele Danmark. 
Ud over koncerter, ønsker vi at dele projekterne gennem digital 
formidling og traditionelle musikudgivelser i samarbejde med 
pladeselskaber. 
Effekterne vil være at: 
- Nyudviklede koncerter giver kunstnerisk udvikling for involverede 

kunstnere og helt nye oplevelser for publikum. 
- Der skabes nye samarbejdspartnere inden for jazzen på tværs af 

Danmark. 
- Nye koncertformater med fokus på digital formidling udvikles og 

bliver en integreret del af tilbud fra spillesteder i området. 
- Projekterne formidles til andre aktører i hele Danmark. 
- Vi starter samarbejde med udenlandske kunstnere og partnere. 

Metoder 2022-2024 Vi vil skabe større udviklingsprojekter inden for jazzgenren, som både 
præsenteres i Trekantområdet og deles i hele Danmark ved 
samarbejde med jazzarrangører i andre regioner. Udvikling af koncerter 
vil fx ske gennem match af musikere, der normalt ikke ville mødes, 
miks af forskellige genrer og benspænd for de enkelte musikere. 
Gennem vores netværk af jazzaktørerne vil vi dele erfaringer om 
hvordan man driver og finansierer udviklingsprojekter og får dem delt 
med arrangører, i digitale formater og gennem udgivelser til hele 
Danmark. 
I periodens sidste to år vil vi åbne os for samarbejde ud over landets 
grænser med særlig fokus på at få flere udenlandske kunstnere til 
området. Vi vil undersøge mulighederne for samarbejder med 
tilsvarende institutioner i EU gennem EU støttede samarbejdsprojekter. 

Indikatorer for 
målopfyldelsen 2022-2024 

For 2022 er følgende mål. Der opstilles tilsvarende mål for de næste år. 
- 10 koncerter med entré i Trekantområdet og hele Danmark. 
- Samlet publikum: 750. 
- 4 projekter formidles også i digitale koncertformater. 
- 1 projekt planlægges at blive udgivet som LP / CD. 
- Fra 2023 deltager flere udenlandske kunstnere i udviklingsprojekter. 
- I 2024 deltager vi i et større EU projekt. 
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6. Koncerttal 
Netværks- og genrespillesteder realiserer deres koncertvirksomhed inden for små (K1), mellemstore 
(K2) og store (K3) koncerter. Det er antallet af solgte billetter, der bestemmer, om en koncert hører til 
K1, K2 eller K3. Jazz I Trekanten har defineret de tre koncertstørrelser således:  
1. Små koncerter: 0 til 50 solgte billetter 
2. Mellemstore koncerter: 51 til 120 solgte billetter 
3. Store koncerter: Mere end 120 solgte billetter 
 

 
Forventet 
koncerttal 

2022 

Forventet 
billetsalg 

2022 

Forventet 
koncerttal 

2023 

Forventet 
billetsalg 

2023 

Forventet 
koncerttal 

2024 

Forventet 
billetsalg 

2024 

Små koncerter (K1) 25 750 25 800 30 1000 

Mellemstore 
koncerter (K2) 50 4000 55 4800 60 5200 

Store koncerter (K3) 10 1500 15 2400 15 2500 

Alle koncerter i alt 85 6250 95 8000 105 8700 

Tabellen viser forventet antal koncerter og solgte billetter i årene 2022, 2023 og 2024. Bemærk, at tabellen kun medregner 
koncerter, hvortil der tages entre. [I spillestedets koncertlister oplyses også koncerter, hvor der ikke tages entre]. 
 

7. Finansieringsoversigt 

 R2020 B2022 BO2023 BO2024 

Statsligt tilskud 363.937 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Kommunale tilskud 928.500 1.100.000 1.200.000 1.300.000 

Regionale tilskud 0 0 25.000 75.000 

Fonde 543.000 600.000 700.000 900.000 

Sponsorer 59.400 60.000 75.000 75.000 

Egenindtægter 0 240.000 300.000 350.000 

Indtægter i alt 1.894.837 3.000.000 3.300.000 3.700.000 

     

Egenkapital ultimo 229.471 229.471 229.471 229.471 

Finansieringsoversigten viser spillestedets realiserede (2020) og forventede (2022-2024) finansiering og egenkapital. Tallene for 
2020 er oplyst i p/l-niveau 2020, tallene for perioden 2022-2024 er oplyst i p/l-niveau 2022. 
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Jazz I Trekanten - BUDGET 2022
B2022

Indtægter
Statsligt driftstilskud til spillestedet 1.000.000
Øvrige statslige tilskud til spillestedet 0
Kommunale tilskud til spillestedet 1.100.000
Regionale tilskud til spillestedet 0
Fondstilskud til spillestedet 600.000
Sponsorindtægter for spillestedet 60.000
Egenindtægter for spillestedet 240.000
Indtægter i alt for spillestedet 3.000.000

Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder 0
Indtægter total 3.000.000

Udgifter
Løn fast ansatte 1.190.000
Løn løst ansatte 100.000
Kunstnerudgifter 1.200.000
Rettigheder 60.000
Markedsføring 150.000
Lokaleudgifter 0
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 300.000
Udgifter i alt for spillestedet 3.000.000

Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder 0
Udgifter total 3.000.000

RESULTAT 0

Egenkapital ultimo 229.471

Nøgletal for personale B2022
Personale, fastansatte årsværk 2,5
Personale, løstansatte årsværk 0,2
Personale, frivillige årsværk 0
Personale, årsværk i alt 3

Nøgletal for koncertvirksomheden B2022
Antal små koncerter (K1) 25
Antal mellemstore koncerter (K2) 50
Antal store koncerter (K3) 10
Antal koncerter i alt 85

Publikumstal (solgte billetter), små koncerter (K1) 750
Publikumstal (solgte billetter), mellemstore koncerter (K2) 4.000
Publikumstal (solgte billetter), store koncerter (K3) 1.500
Publikumstal i alt 6.250

Entréindtægter, små koncerter (K1) 30.000
Entréindtægter, mellemstore koncerter (K2) 200.000
Entréindtægter, store koncerter (K3) 180.000
Entréindtægter i alt 410.000

Koncerter regnes som små koncerter, når antal solgte billetter er 50 eller derunder
Koncerter regnes som mellemstore koncerter, når antal solgte billetter er mellem 51 og 120
Koncerter regnes som store koncerter, når antal solgte billetter er større end 120
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Bilag 4 
 
Jazz I Trekanten: Tidsplan for at være netværks- og genrespillested 2022-2024. 
 
 
For 2022 er der lavet et årshjul, der viser hvilke typer koncerter og samarbejder vi planlægger for hele året, 
og de enkelte koncerter er fordelt ud på de enkelte kvartaler. 
En del koncerter i starten af året er allerede aftalt / planlagt, men det meste er stadig til forhandling mm. 
Her er oversigten over planlagte koncerter med entre. 
 
 

Tema Sted Periode 
Antal 

koncerter 
1. 

kvartal 
2. 

kvartal 
3. 

kvartal 
4. 

kvartal 
SUM     85 17 21 29 18 
KOLD festival Kolding 3 - 5 feb 5 5       
Vinterjazz Flere 3 - 27 feb 2 2       
Påske JfK Flere 10 - 18 april 3   3     
Unlock, Pinse Kolding 06/jun 4   4     
JazzHouse UJNFOR Kolding 1 juli - 15 august 10     10   
Sommerfestival Trekantområdet Uge 35 8     8   
Harvest Kolding 30 sept - 1 okt 4     4   
Jazz For Kids Trekantområdet 15 - 23 okt 7       7 
Plejehjem Kolding Forår 3 1 2     
Setting New Stand. Kolding Forår 3 1 2     
JazzHouse Kolding Kolding For- og efterår 6 1 2 1 2 
Piano Matine Kolding For- og efterår 4 1 1 1 1 
Jazz på Skamling Kolding For- og efterår 4 1 1 1 1 
Engelshom Vejle For- og efterår 4 1 1 1 1 
Haderslev Haderslev For- og efterår 4 1 1 1 1 
Kirker Trekantområdet For- og efterår 4 1 1 1 1 
Klubber Trekantområdet For- og efterår 2   1   1 
Digitale formater Kolding For- og efterår 2   1   1 
Middelfart Middelfart For- og efterår 3 1 1   1 

Bjert / Blue Bridge Kolding For- og efterår 3 1   1 1 
 
 
På tilsvarende måde planlægges arrangementer for de kommende år i slutningen af perioden i forgående år. 
For nogle aktiviteter aftales evt. et fleråret forløb sammen med partnerne. 
 
For hver aktivitet er desuden planlagt hvornår sekretariatet skal planlægge og booke de pågældende 
aktiviteter, lige som der udarbejdes en plan for markedsføring for hver aktivitet i samarbejde med de 
relevante samarbejdspartnere. 
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Løbende markedsføringsaktiviteter: 
- Hjemmeside opdateres med jazzkoncerter i hele Trekantområdet med udgangspunkt i JazzDanmarks 

LiveJazz hjemmeside. 
- Der laves ugentlige opslag på sociale medier med ’Ugens anbefaling’, koncertoversigt mm. 
 
Andre aktiviteter: 
- Der afholdes løbende workshops for de unge kulturentreprenører som træning til at afholde JazzHouse. 

Der planlægges også studieture de unge kulturentreprenører, fx til DMA Jazz i december måned i 
København og til jazz-messen JazzAhead i Bremen i slutningen af april. 
 

- Der afholdes ca. fire årlige netværksmøder for jazzaktører i Region Syddanmark i samarbejde med 
JazzDanmark. Opfølgning på møderne kan være at facilitere nye samarbejder mellem flere af aktørerne 
om nye udviklingsprojekter. 

 
- Der afholdes minimum et fællesmøde pr år for aktører der er ansvarlige for de regionale samarbejder 

sammen med JazzDanmark. 
 
Evaluering af spillestedet: 
- Der afholdes løbende ca. 6 bestyrelsesmøder årligt, og på minimum to af disse laves hver år en 

evaluering af Jazz I Trekanten som Netværks- og genrespillested. 
 

- Der afleveres hver år i 1. kvartal en rapport til Kolding Kommune om evaluering af det foregående års 
aktiviteter og planerne for det kommende år. Rapporten vil også indeholde det reviderede regnskab for 
det foregående år. 
Rapporten drøftes med kommunens kulturchef og den ansvarlige sagsbehandler i kulturafdelingen og vil 
efterfølgende være punkt på et Kulturudvalgsmøde, hvor den gennemgås og evt. ændringer i 
samarbejdet drøftes. 
 

- Rapporten inklusiv det reviderede regnskab for det foregående år og evt. kommentarer fra Kolding 
Kommune vil efterfølgende blive sendt til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Slots- og 
Kulturstyrelsen. 
 

- I 2024 vil denne rapportering blive fremskyndet, så det er muligt at afholde et kort evalueringsmøde i 
begyndelsen af marts 2024 med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik med henblik på at 
evaluere og samle op på effekten af støtten til netværks- og genrespillesteder. 
 
 


