
NOVEMBER 2007

MUSIC TOWN DENMARK

I Region Midt findes der med udgangs-
punkt i Århus/Østjylland en helt unik 
akse inden for oplevelsesøkonomien. 

Sammenspillet erhverv/kultur Internationalt Fyrtårn

Musik er en meget central faktor i moderne 
livsførelse og er en integreret del af vores liv 
døgnet rundt. Enten som kulisse på radio, 
tv, internet eller direkte via livekoncerter. 
Musikindustrien, som den betegnes, har 
oplevet en massiv vækst og udgør en mar-
kant andel af underholdningsbranchen, 
eller det vi i dag benævner oplevelsesøkono-
mien.

I Danmark oplevede man for alvor be-
tydningen af musikken i sin helhed med 
popgruppen AQUA. Den blev som kon-

ceptband et musikikon verden over og på-
virkede den danske betalingsbalance med 
en større indtjening end baconeksporten 
det pågældende år. Med et blev det synligt, 
hvad musikken kan betyde i et erhvervsmæs-
sigt perspektiv for Danmark. 

Siden har denne bevidstgørelse gjort, at 
der i stigende grad har været fokus på det 
erhvervsmæssige potentiale, som musik-
ken indeholder. Kulturministeriet og Er-
hvervsministeriet har anerkendt dette og 
har med flere strategiske satsninger valgt at 
understøtte salget af dansk musik til
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Musikkens store 
erhvervsMæssige 
betydning 

introduktion
Igennem en tid har en stor gruppe af professionelle ak-
tører inden for den østjyske/århusianske musikbranche 
arbejdet med at skabe et fælles afsæt. En fælles fysisk 
ramme, som skal være med til at udvikle et allerede stærkt 
fundament inden for oplevelsesøkonomien. Et udgang-
spunkt vi kalder ”Music Town Denmark”.
Music Town Denmark er i initialfasen men er mere end 
blot en tanke, da der foreligger konkrete støttetilsagn 
samt positive tilkendegivelser fra en lang række væsentlige 
og centrale aktører inden for den professionelle musik-
branche. Med den professionelle musikbranche menes 
der i denne sammenhæng, alt der har med branchen at 
gøre som eksempelvis musikere, management, pladeselsk-
aber, lyd, lys, musikdistributører, fotografer, koreografer, 
designere, marketingbureauer m.m.
Hermed er den økonomiske bærerdygtighed også tilgæn-
gelig, da det alle er aktører der i dag har driftsudgifter og 
huslejer på mere eller mindre markedsvilkår. 
Grundtanken med Music Town Denmark er at udvikle 
på en regional styrkeposition og skabe et globalt set helt 
enestående projekt, hvor det erhvervsmæssige perspektiv 
vil være åbenlyst. 
Den rytmiske musik har igennem de seneste år udviklet 
sig til at være dynamoen i en industriel udvikling, der 
omfatter uendelig mange facetter og indirekte/direkte 
kobling til mange andre fagområder og brancher. Det vil 
sige, at musikbranchen kan ses som en væsentlig vækst-
driver for en række tilknyttede erhverv.

Music Town Denmark bygger i sin grundfilosofi på åben-
hed – åbenhed til verden og et omfattede internationalt 
netværk og åbenhed til andre erhverv og brancher, så mu-
ligheden for at skabe udvikling og vækst underbygges og 
forstærkes.

Projektets styregruppe skal hermed ansøge om et støtte-
beløb på kr. 1 mio., som minimum modsvares med tils-
varende økonomisk værdi af interessentkredsen omkring 
projektet, hvilket underbygges i afsnittet økonomi.
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et internationalt 
oplevelsesfyrtårn
i region Midt 
Music town
denMark
Music Town Denmark bygger på 
princippet om at skabe et nyt er-
hvervsrelateret kompetence-, vid-
ens- og udviklingsmiljø omkring 
eksisterende og centrale aktører 
inden for musikbranchen. 

Music Town Denmark er vokset 
frem af en grundtanke om at skabe 
et område fyldt med kreativitet og 
nytænkning på tværs af hele den 
professionelle musikbranche. Et 
sted hvor musikfolk kan arbejde 
sammen og hver for sig, og hvor 
hele branchen både udøvere, le-
verandører, institutioner og pub-
likum kan være repræsenteret. 
Et hus, der skaber atmosfære, og 

hvor man i fællesskab bidrager 
til udvikling af musikmiljøet og 
dets virke til gavn for alle med 
tilknytning til eller brugere af faci-
liteterne. 

Visionen er at skabe et univers, der 
forener alle tilgange til musikken. 
Ud over Music Town Denmarks 
egne aktører skal der udvikles et 
samarbejde med eksisterende in-
stitutioner som Musikhuset Aar-
hus,  Horsens Ny Teater, Det Jyske 
Musikkonservatorium, Perform-
ers House i Silkeborg, Holste-
bro Musikskole, Peter Schaufuss 
Baletten, Fermaten i Herning og 
Handelshøjskolen ved Aarhus 

Universitet. Sidstnævnte vil som uddan-
nelsesinstitution være en naturlig interes-
sent i udviklingen af de oplevelsesøkono-
miske perspektiver omkring Music Town 
Denmark. Det kan for eksempel være ved 
at forske i nye måder at distribuere musik 
på.
Sigtet skal være at bygge videre på den 
rytmiske musiks styrker og ikke mindst 
tiltrækningskraft for herved at opnå størst 
mulig synergieffekt. Det vil samtidig skaber 
en maksimal opmærksomhed fra den na-
tionale og internationale musikverden.

Music Town Denmark vil ved sin realise-
ring blive et internationalt oplevelses-
fyrtårn, der gennem de mange tilkoblede 
erhverv sikre erhvervslivet i Region Midt 
en generel styrket position. Via de kreative 
miljøer fremmes hele musikbranchens ud-
vikling. Integrationen mellem erhverv og 
kultur vil det højne kvaliteten af oplevelses-
økonomien i Region Midt ved at skabe et 
helt unik univers, der forener såvel erhverv, 
kultur som turisme.

Music Town Denmark vil skabe et fæl-
lesskab så attraktivt, at vi kan holde på den 
etablerede del af branchen og de nuværende 
publikummer og samtidig trække nye 
musikfolk, erhvervstiltag, kunder og turis-
ter til regionen. 

Sigtet er at have et levende hus 24 timer i 
døgnet 7 dage om ugen, hvor de forskel-
lige interessenter kan opnå den fornødne 

service. De centrale elementer, i forhold til 
service og det at gøre huset levende, såsom 
spillested med flere scener, café og restau-
rant skal derfor holdes åbne for såvel husets 
interessenter som almene gæster i så stort et 
omfang, det er muligt. 

Music Town Denmark begrænser sig ikke 
til at ville samle de musikalske kræfter i sin 
egen lille by. Der er også en dimension, der 
peger ud i landet og ud i verden. Et eksempel 
er Dansk Musiker Forbund (DMF), Aarhus 
afdeling, der har cirka 1100 medlemmer 
og repræsenterer på landsplan cirka 6500 
personer. Med DMF som beboer vil der 
naturligt blive lagt vægt på en profilering 
udadtil, hvilket vil afføde arrangementer og 
engagementer på tværs af regionen og ud til 
landets mindre byer.

Verden skal også bringes ind i Music Town 
Denmark. På sigt er det tiltænkt at etablere 
et refugium, der skal trække udenlandske 
aktører til for eksempel på arbejdsophold, 
udveksling og inspirationskurser o.l.

Music Town Denmark arbejder ud fra et 
koncept, der i sidste ende vil have en vær-
di, som strækker sig ud over regionens og 
landets grænser. Det har vækstmuligheder 
både inden for kulturen, erhvervslivet og 
turismen. Det globale aspekt betyder også, 
at projektet i sidste ende kan fremstå med 
eksemplarisk værdi og derved resultere i 
for eksempel en Music Town South Africa, 
Music Town Russia ect.

udlandet. De senere år har såkaldte megakoncerter været med til at brande så-
vel danske provinsbyer som Danmark med musikken som omdrejningspunkt.

Musikkens betydning må antages ikke at blive svækket i de kommende genera-
tioner. Derfor bør de erhvervsmæssige dimensioner udnyttes i et krydsfelt, der 
ikke er entydigt men tværtimod flerdimensionelt, qua det faktum at musik-
ken kan ses som en platform både for regulær erhvervsudvikling, udvikling 
af kreative erhverv, erhvervsturisme, traditionel turisme m.m. Samtidig kan 
musik bruges som katalysator og kommunikator i mange sammenhænge, som 
f.eks. da man med Al Gore i spidsen via musikken satte fokus på verdens sti-
gende miljøproblemer. I blandt andet Nordamerika er det således musikken, 
der ofte er essentiel i at nå den bredde befolkning. Et meget konkret eksempel 
er det ”grønne band” Organik, der har udviklet et totalt grønt koncept for at 
udleve deres bekymring om verdens miljøproblemer.

I Region Midt findes der med udgangspunkt i Århus/Østjylland en helt unik 
akse inden for oplevelsesøkonomien. Den bygger på den rytmiske musik, som 
set i et nyt perspektiv vil kunne blive til en magnet ud over regionens og landets 
grænser – et internationalt oplevelsesfyrtårn.
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ØkonoMi
Der ansøges som anført om kr. 1 
mio. 

Støtten forventes anvendt til ind-
dragelse af en række professionelle 
rådgivere. Det drejer sig om arki-
tekter og ingeniører ift. udviklingen 
af den fysiske ramme, om rådgivere 
omkring jura og økonomi samt 
til indholdsudviklingen, hvor det 
er essentielt at få afdækket musik-
miljøer i blandt andet Europa for 
at opnå en tidssvarende inspira-
tion. Qua det forhold at projektet 
er i en initialfase vil styregruppen i 
dialog med Region Midt gerne lave 
en konkretisering af anvendelsen i 
forbindelse med støttetildelingen.

Medfinansiering:
Kr. 250.000,- støtte fra Århus Kom-
munes Erhvervsafdeling
Kr. 250.000,- støtte fra fonde/
sponsorater (ansøgninger ikke 
fremsendt endnu)

Kr. 500.000,- bidrag fra interes-
senterne omkring projektet blandt 
andet via levering af projektud-
viklingstimer.

Projektet har for indeværende 
opnået kr. 250.000,- i støtte fra 
Århus Kommunes Erhvervsafdel-
ing. Pengene skal blandt andet anv-
endes til en forundersøgelse af pro-
jektet samt udvikling af en konkret 
forretningsplan. 

Et projekt med så mange mulige 
aktører og forskellige faggrupper 
vil kræve en forholdsvis lang pro-
ces. Graden af kompleksitet vil 
være høj i relation til at skabe en 
fysisk ramme, der skal rumme alt 
fra nyskabende kontorfaciliteter til 
et spillested af internationalt for-
mat. Omgivelser, der samtidig skal 
kunne være rammen om et show 
room eller en optagelse af en større 
musikalsk opsætning etc.

baggrund
Århus har ofte været omtalt som Danmarks 
musikby nummer et eller den rytmiske 
musiks hovedstad. Specielt i en periode 
i slutningen af 1970’erne og 1980’erne 
prægede det professionelle århusianske 
musikmiljø de danske scener og ikke mindst 
de afledte miljøer som musikstudier, forlag, 
kendte bands, kendte musikere m.m. En ef-
fekt, der viste sig i hele landet og også nåede 
langt ud internationalt for eksempel til det 
fjerne østen med Michael Learns to Rock. 

Hidtil har musikindustrien lokalt, region-
alt, nationalt og internationalt fungeret på 
et fragmenteret plan. På den ene side har de 
forskellige grene inden for musikindustrien 
rent fysisk været placeret uden sammen-
hæng med hinanden. På den anden side har 
der ikke været tradition for opmærksomhed 
på interaktionen mellem kultur, erhverv og 
turisme. Den generelle tendens i tiden går 
på tilgængelighed. Der er en stor mængde af 
informationer, af muligheder og deraf følger 
en mængde valg. Det skal være nemt, ligetil 
og så let tilgang som muligt. Music Town 
Denmark bygger netop på åbenhed såvel 
som generel tilgængelighed. Og det om man 

skal shoppe, bruge, fremstille, producere, 
dokumentere eller formidle inden for det 
musiske univers. Music Town Denmark vil 
således samle musikindustrien rent fysisk, 
mens den også vil sætte større fokus på sam-
spillet mellem kultur, erhverv og turisme.

Styregruppen bag Music Town Denmark har 
gennem en periode lavet research omkring 
mulighederne og er kommet frem til, at et 
miljø som Music Town ikke findes noget 
sted i dag. Det vil derfor give nogle unikke 
muligheder for regionens borgere såvel som 
være en attraktion for turister af alle typer 
både fra ind- og udland.

Med Music Town Denmark foreligger der 
en enestående mulighed for at skabe en unik 
platform til, at Region Midtjylland kan ud-
vikle og ikke mindst bevare sin position som 
landets absolut førende region inden for den 
rytmiske musik.   
Projektet sigter meget ambitiøst mod at 
skabe et miljø omkring den professionelle 
rytmiske musik af hidtil uset format. Både 
i kraft af Music Town Denmarks interne 
struktur og ved at åbne sig mod det omgiv-
ende samfund. Det giver forventning om 
uopdagede og uudnyttede perspektiver, både 
i dimensionen turisme, erhverv og kultur.

projektets
ansvarshavende
Music Town Denmark har nedsat sig med en styregruppe,
der står for det faglige ansvar og kvalitetssikring omkring projektet. 

Gruppen består af følgende:

poul Martin bonde:
Uddannet Cand. Phil i Æstetik & Kultur fra Århus Universitet (1984).
Producer/programmedarbejder for DR i Århus i perioden 84-88, bl.a. producer på de to 
audioer: “Den store lysfest” og “Det Blå Hotel”, der begge blev belønnet med Prix Monte 
Carlo.
Repertoirechef på Sony Music Danmark 1994-2000, og her ansvarlig for udgivelser med 
bl.a. Poul Krebs, Sort Sol, Kashmir og Østkyst Hustlers.
Direktør for pladeselskabet Transistor Music (bl.a. Peter Belli, Entakt, Surfact) og for The 
Organization (konsulentvirksomhed for musikbranchen med Danmarks Smukkeste Festi-
val blandt kunderne).
Derudover bl.a. underviser på Music Management (Århus) og Bandkademiet (Roskilde).
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jesper Mardahl: 
Er en af ideudviklerne og sidder nu i styregruppen for Music Manage-
ment-uddannelsen. En diplomuddannelse under Det Jyske Musikkon-
servatorium i Århus, der er designet i samarbejde mellem musikbranchen, 
Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det jyske Musikkonservato-
rium. Fungerer sideløbende som projektmanager på Musikmagasinet 
GAFFA. Jesper Mardahl var tidligere ansat på pladeselskabet Genlyd, 
da det havde hovedsæde i Århus. Har efterfølgende været tilknyttet for-
skellige pladeselskaber i København og blandt andet siddet som reper-
toirechef hos Sonet. Har siddet i fagjuryen til Danish Music Award, for 
i første omgang at udpege de nominerede i hver kategori og dernæst at 
finde vinderen.

poul krebs:
Sanger, sangskriver og professionel musiker siden 1978. Har udgivet 18
albums – senest det retrospektive bokssæt “Signatur”. Poul Krebs var i
begyndelsen af 90erne blandt initiativtagerne til det internationale sang-
skriverforum Song Island, og har siden arbejdet og skrevet med en lang
række danske og internationale sangskrivere. Poul Krebs lavede i 1989
audioen “Det Blå Hotel” til Danmarks Radio (belønnet med Prix 
Monte Carlo som Årets Bedste Europæiske Radiounderholdningspro-
gram). Sammen med Stig Kreutzfeldt skrev han i 1999 sangen “Selv En 
Dråbe”, der indtjente millioner til Kosovo-hjælpen. For DR P4 lavede 
Poul Krebs i 2005-2006 det omfattende projekt “Postkort Fra Livet”. 
Blandt de mange sideprojekter, Poul Krebs har været initiativtager til, 
kan nævnes Brundby Rock Hotel og senest det internationale udvikling-
sprojekt Globe Town. Poul Krebs er belønnet med kollegernes ærespris, 
DJBFA Prisen (1994), og har bl.a. leveret sange til Henning Kvitnes (N), 
Henning Stærk, Peter Belli og Lis Sørensen.

sØren sko:
Sanger, sangskriver og komponist. Dannede sammen med guitarist og 
keyboardspiller Palle Torp duoen Sko/Torp. Duoen udgav fire studie- 
albums og en opsamlingsplade. Samarbejdet er netop genoptaget med 
en turne rundt i landet. Søren Sko har gennem sin solokarriere udgivet 
fem albums, der spænder fra soul over R&B til pop. Har på sine plader 
arbejdet sammen med så forskellige navne som Chris Minh Doky, Curtis 
Stigers, Rick Astley, Poul Krebs og Anders Blichfeldt. Sideløbende har 
Søren Sko markeret sig som vokalproducer for blandt andet eyeQ, som 
dommer i TV2s udsendelse Popstars samt været initiativtager til den 
store tv-transmitterede AIDS-indsamling, der blev afviklet i Falkoner 
Teatret.
Søren Sko modtog under sit samarbejde med Torp en Grammy i 1991 
for henholdsvis årets nye navn og for årets sanger. Blev under sin solokar-
riere i 1998 belønnet med endnu en  Grammy som årets sanger.

peter sand:
Direktør for Cap Rock A/S der omfatter blandt andet ”Train” (provin-
sens største spillested).
Tidligere indsamlingschef i Muskelsvindfonden og medlem af Mus-
kel-svindfondens bestyrelse – ansvarlig for Grøn Koncert, Åh Abe, 
Slotskoncerterne, projektleder på AERO m. Jean Michel Jarre, konsu-
lent for Danmarks Radio i forbindelse med Europæisk Melodi Grand 
Prix i Parken m.m.
Tidligere Direktør for Kattegatcentret i Grenaa. Næstformand i 
Destination Djursland og bestyrelsesmedlem i Østjyllands Turistud-
viklingsfond. Har deltaget i byudviklingsprojekter i såvel København 
(Sydhavnen) som Grenaa. Afledt heraf lavet konkret projektudvikling 
herunder tilvejebringelse af finansiering. Sidst projektet kaldet ”Havets 
Hus”, der har fået lovning på bl.a. kr. 50 mio. fra fonden Realdania, samt 
projektet ”Levende Teknologi” støttet af blandt andet Århus Amt, For-
skningsministeriet og Tuborg fonden. To gange medmodtager af årets 
sponsorpris under Dansk Markedsføringsforbund, kåret som Scandina-
vian Meeting Planner of the Year 2007 af Meetings Professional Interna-
tional. Endvidere medlem af Udviklingstjenesten under Erhverv Århus 
og medlem af byens Tænketank omkring Århus 2037.

helle rysholt:
Kunstnerisk leder på det regionale spillested Train. Helle Rysholt er 
initiativtager til og bestyrelsesformand for PULS. En festival, der blev 
afviklet d. 12 maj 2007 med 282 koncerter sat i scene af 74 arrangører på 
52 spillesteder i Århus. Er ophavsmand, styregruppemedlem og under-
viser på Music Management-uddannelsen under Det Jyske Musikkon-
servatorium. En diplomuddannelse, der er designet i samarbejde mellem 
musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det jyske Musik-
konservatorium. Har endvidere været en central aktør i det århusianske 
musikmiljø gennem mere end 20 år.

Projektlederrollen varetages af:

anja tolstrup
Cand.mag. i lingvistik og medievidenskab fra Aarhus Universitet med 
speciale i anvendt sprogbrug. Har været konsulent på sproglige og 
kommunikative opgaver for eksempel i forbindelse med brochurer, 
ansøgninger, websites og institutionelle interaktioner, som forret-
ningssamtaler. Har været med i opstarten af en institution for voksne 
udviklingshæmmede og involveret i åbningen af en forretning under 
Kirkens Korshær. Har en lang karriere som sektionschef for de frivillige 
i Muskelsvindfonden og siddet i bestyrelsen for Foreningen af Muskel-
svindfondens venner. Har endvidere deltaget i et projekt omkring ud-
viklingen af DR Østjyllandsradio. 

Det økonomiske ansvar er placeret hos:

dorthe skytte
Økonomiansvarlig for Cap Rock A/S
I samråd med Peder Næsborg, koncerndirektør, Statsaut. Revisor, Chris 
Invest A/S
































