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Samarbejdsaftale mellem Jazz I Trekanten og Kolding Kommune  
 
Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Jazz I Trekanten gælder for 
perioden 1/1 2023 - 31/12 2026. Aftalen er et resultat af de forhandlinger, der er 
ført mellem Kolding Kommune og Jazz I Trekanten om institutionens fremtidige 
aktiviteter. Den er dermed et udtryk for både de krav og forventninger, som Kolding 
Kommune stiller til Jazz I Trekanten i kraft af sin rolle som bidragyder til 
institutionens virke, samt de ønsker og input til fremtidig virksomhed, som Jazz I 
Trekanten har fremsat. 
 
Formålet med aftalen er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan 
medvirke til at fremme Jazz I Trekantens udvikling i aftaleperioden. Aftalens 
fireårige ramme sikrer, at Jazz I Trekanten kan foretage den nødvendige 
langtidsplanlægning. 
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Kolding Kommunes forventninger 
 
Kolding Kommune forventer,  
 

• at aftalen understøtter Kolding Kommunes kulturpolitiske ambitioner, som 
udtrykt i Kulturudvalgets politiske program. 

 
• At Jazz I Trekanten deltager aktivt i relevante netværk og 

kulturledernetværket i særdeleshed. 
 

• At Jazz I Trekanten understøtter Kolding Kommunes bosætningsstrategi 
ved at sikre et mangfoldigt og bredt kulturudbud og sikre, at kulturen møder 
borgeren rundt i hele kommunen. Særligt har Jazz I Trekanten fokus på at 
understøtte børnefamiliers ønsker om kulturopleveler, der går på tværs af 
generationer. 
 

• Desuden understøtter Jazz I Trekanten Kolding Kommunes indsats som 
studieby, gennem et særligt fokus på et mangfoldigt musiktilbud til unge og 
understøttelse af kulturentreprenørskab. 
 

Jazz I Trekantens strategi/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 vil 
både tage initiativ til at udvikle nye jazzoplevelser og skabe netværk samt dele 
erfaringer for nye initiativer med både erfarne og nye aktører i kommunen. Jazz I 
Trekanten arbejder i og ud fra Kolding Kommune med særligt fokus på 
Trekantområdet, og har udsigt til hele Danmark. 
 
Jazz I Trekanten skal brande Kolding som en kommune, der sætter barren højt, 
når det gælder samarbejder og initiativer, der støtter musik og kultur generelt. Med 
Jazz I Trekanten vil kommunens borgere samt turister få en oplevelse af, at jazz er 
allestedsnærværende i hele Kolding Kommune. Herudover har Jazz I Trekanten 
som mål at styrke kulturlivet i Kolding – det frivillige såvel som det professionelle – 
gennem sine forskellige aktiviteter, initiativer og tværgående samarbejder. Endelig 
skal Jazz I Trekanten bidrage til at markere hele Trekantområdet som en betydelig 
kulturmetropol. 
 
Jazz I Trekanten er i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2024 Netværks- og 
genrespillested under Statens Kunstfond og har – sammen med Kolding 
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Kommune – indgået en rammeaftale herfor med Statens Kunstfond. Som 
Netværks- og genrespillested skal Jazz I Trekanten i samarbejde med lokale 
aktører løfte det kunstneriske niveau og sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der 
også omfatter de smalle genrer. Jazz I Trekanten skal endvidere bidrage til at 
udvikle musiklivet, f.eks. gennem udvikling af nyt publikum, nye aktører og nye 
talenter i vækstlaget. Jazz I Trekanten være knudepunkt for formidling og udvikling 
af jazz og beslægtede genrer, både lokalt, regionalt og i hele landet samt 
understøtte vækstlaget inden for de pågældende genrer.  
 
Jazz I Trekantens koncertvirksomhed skal bidrage til at formidle og præsentere 
jazz og beslægtede genrer af høj kunstnerisk kvalitet samt holde prioriteret fokus 
på udvikling og nytænkning ved at udfordre både kunstnere og publikum og sætte 
musikken og den musikalske oplevelse i centrum. 
 
Rammeaftalen rummer en række konkrete mål for Jazz I Trekantens koncert- og 
netværksvirksomhed. Rammeaftalen samt de vedtagne mål er vedlagt som bilag. 
Kolding Kommune forventer, at Jazz I Trekanten overholder rammeaftalen med 
Statens Kunstfond, herunder målene for koncert- og netværksvirksomhed, og 
således sikrer, at Kolding Kommune får et stærkt og aktivt kulturtilbud af høj 
kvalitet. Rammeaftalen evalueres af Statens Kunstfond.   
 

Handlings- og aktivitetsplan for Jazz I Trekanten i perioden 2023 - 
2026 
 
Jazz I Trekantens aktiviteter er opdelt i tre hovedområder: 

- Nye scener og nyt publikum 
- Udvikling af nye jazztilbud 
- Mangfoldigt kulturtilbud i bymidten 

 
Herudover har Jazz I Trekanten særligt fokus på to publikumssegmenter: 

- JazzHouse – ungt publikum og kulturentreprenører 
- Jazz For Kids – for børn og deres voksne. 

 
Nye scener og nyt publikum 
Jazz I Trekanten ønsker at bringe jazzen i al dens mangfoldighed ud til et nyt 
publikum ved at 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. Ved at bygge på samarbejdspartnernes netværk 
og gæster, præsenteres jazzen for et potentielt helt nyt publikum. Samtidig 
opbygges løbende en kompetence hos arrangørerne til selv at arrangere 
koncerter. 
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Udvikling af nye jazztilbud 
Jazz I Trekanten ønsker at tilbyde de traditionelle kulturforbrugere nye og 
enestående jazzoplevelser, som man normalt kun oplever i de største byer i 
Danmark. I samarbejde med eksisterende arrangører skaber Jazz I Trekanten 
større udviklingsprojekter inden for jazzgenren, fx gennem match af musikere, der 
normalt ikke ville mødes, miks af forskellige genrer eller ved helt nye 
koncertformater. Samarbejderne danner grobund for gensidig vidensdeling og 
kompetenceudvikling. Det er målet at gøre projekterne tilgængelige uden for 
Kolding Kommune gennem digitale formater, fysiske udgivelser og ved at 
videreformidle koncerterne til andre aktører i Danmark. Dermed brandes Kolding 
Kommune og Jazz I Trekanten som driver af udvikling af de smalle genrer i 
Danmark. 
 
Mangfoldigt kulturtilbud i bymidten 
Jazz I Trekanten ønsker at tilbyde alle borgere og gæster i Kolding Midtby en 
oplevelse af mangfoldigheden i jazzgenren gennem koncerter m.m. i forbindelse 
med større begivenheder. Koncerterne arrangeres i tæt samarbejde med bl.a. 
Kultur og Event og andre arrangører i midtbyen, såsom City Kolding og 
restauratører. Jazz I Trekanten tilbyder i den forbindelse rådgivning til arrangører 
om fx booking, planlægning og afvikling af jazzkoncerter og vil derigennem være 
med til at opbygge erfaring og kompetencer hos  
samarbejdspartnere og således skabe incitament til at arrangere koncerter o.l. 
fremover. 
 
JazzHouse - ungt publikum og kulturentreprenører 
Jazz I Trekanten vil bygge videre på den ungekultur inden for jazzen, som siden 
2016 er etableret i form af JazzHouse. JazzHouse er en ung jazzscene, som  

- understøtter at få et ungt publikum til at interessere sig for de smalle 
musikgenrer. 

- tilbyder en talentscene for det lokale vækstlag.  
- engagerer og uddanner unge kulturentreprenører inden for sceneteknik, 

streaming og musik-management gennem et struktureret KulturTalent 
program. 

Kernen i JazzHouse er at engagere og træne unge i at planlægge og afvikle 
koncerter, så koncerterne bliver attraktive for andre unge og koncertafvikling 
ligeså. Derudover vil JazzHouse motivere unge, udøvende musikere til at spille 
musik inden for de smalle genrer.  
 
JazzHouse realiseres i foråret og i efteråret på lokationer, der er relevante for de 
unge. JazzHouse samarbejder med Godset UJNFOR og understøtter ligeledes 
KOLD-festival. 
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Jazz For Kids – for børn og deres voksne 
Jazz I Trekanten vil bygge videre på den jazzscene for børn og deres voksne, som 
institutionen har etableret i samarbejde med Copenhagen Jazzfestival og Nicolai 
For Børn. Det vil primært ske gennem festivalen Jazz For Kids i efterårsferien, men 
også med fokus på kvalitetsjazz til børn året rundt. Jazz for Kids tilbyder, at børn 
og deres voksne på tværs af generationer kan få en musikalske oplevelse, som de 
kan dele sammen - også efter koncerten. Jazz For Kids festivalen vil i Kolding 
Kommune bl.a. samarbejde Kolding Bibliotek og Blue Bridge – foruden Nicolai for 
børn. 
 

Budget- og bevillingsforhold 
 
Samarbejdsaftalen har til formål at sikre et stabilt grundlag for driften af Jazz I 
Trekanten og skabe mulighed for institutionens fortsatte udvikling. Kolding 
Kommune yder et årligt driftstilskud. Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele 
aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med byrådets årlige 
budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget 
generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt. Ved 
eventuelle ændringer i tilskuddet skal der udvises respekt for allerede indgåede 
aftaler. 
 
Tilskuddet til Jazz I Trekanten udgør årligt 997.000 kr., som udbetales i årets første 
kvartal til Den Selvejende Institution Jazz I Trekanten. Ved udbetalingen reguleres 
beløbet med den foreløbige pris- og lønregulering udmeldt fra KL (første gang 
primo 2024). Tilskuddet vil derefter blive reguleret i forhold til den endelige pris- og 
lønregulering udmeldt fra KL. Reguleringen vil ske sammen med udbetalingen af 
det efterfølgende års tilskud. 
 
Bidraget fra Statens Kunstfond i regi af rammeaftalen udgjorde i 2022 1.016.667 
kr. Det er en forudsætning i rammeaftalen, at Jazz I Trekanten som minimum 
opnår kommunal medfinansiering i den størrelsesorden, Kolding Kommune gav 
tilsagn om i forbindelse med spillestedets ansøgning om at være netværks- og 
genrespillested, hvilket var 990.000 kr. pr år. 
 

Andre driftsforhold 
 
Kolding Kommune stiller kontorfaciliteter for Jazz I Trekantens sekretariatet til 
rådighed i Bygning 5 i Nicolai Kultur. Den konkrete aftale indgås med lederen af 
Nicolai Kultur. 
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Aftaleforhold, resultatvurdering og revision 
 
Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1/1 2023 og løber til 31/12 2026. 
 
Kolding Kommune og Jazz I Trekanten evaluerer årligt handlings-og 
aktivitetsplanen i forlængelse af den af bestyrelsen godkendte årsrapport, som 
Jazz I Trekanten indsender til Kolding Kommune.     
 
Samarbejdsaftalen kan på evalueringsmødet justeres, hvis ændringer i Kolding 
Kommunes kulturpolitik eller Jazz I Trekantens strategi tilsiger det. Disse 
justeringer vedrører ikke størrelsen på det årlige driftstilskud. 
 
Samarbejdsaftalen skal genforhandles i første halvår 2026 og en eventuelt ny 
aftale skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2026. Ved eventuelle 
ændringer i tilskuddet ved indgåelsen af en ny aftale, skal der udvises respekt for 
allerede indgåede aftaler og allerede godkendte budgetter. 
 

Bilag  
 

- Rammeaftale for netværks- og genrespillested Jazz I Trekanten for 
perioden 2022-2024. 

- Mål for netværks- og genrespillested Jazz I Trekanten for perioden 2022-
2024.  

 
 
 
 
Dato: Dato:      
 
 
 
 
 
___________________________                ___________________________ 
Lisbet Lambert Morten Weeth 
Kulturchef, Kolding Kommune Formand, Jazz I Trekanten 

Morten Weeth
02.11.2022
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