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oplevelse. Tak for en kulturel øjenåbner. Dét tror jeg vi har 
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Skovvejens Skole, afd. Jernløse Skole, Holbæk Kommune efter 
koncert med Shirisha & Shashank  
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Kommuner hvor LMS har faste aftaler om skolekoncerter. 
Der sælges dog koncerter i ”løssalg” i flere af de øvrige kommuner.  



Intro 
 
 
Levende Musik i Skolen blev startet på initiativ af Statens Musikråd og en række 
musikorganisationer i 1992 og har fire primære opgaver: 
 

 
 
Vi er meget tilfredse med aktiviteterne og resultaterne på alle fire områder, og ser 
tilbage på et yderst interessant og frugtbart år. 
 
 

”Kvaliteten af denne skolekoncert er ekstraordinær. Materialet er 
særdeles velskrevet i både musik og tekst. Musikerne tip top og 
veloplagte (rigtige musikere) og Jeppe er både dygtigt til at synge, 
danse, fange øjeblikket og så også et varmt og kærligt menneske 
der ikke er bange for at gi’ et knus, når koncerten er færdig. Ikke 
sært at skolens elever var vilde med ham. Som en sagde da 
koncerten startede. "Det er jo ham fra min Ipad". Og hvor er det 
vigtigt at opleve at dem fra Ipad’en er rigtige mennesker, der 
synger, spræller, pjatter og sveder :-)”  
Skovagerskolen, Vejle Kommune efter koncert med Jeppe og Jazzhyænerne 

 
 
Især … 
 
Skolekoncerterne har som sædvanlig været den altoverskyggende aktivitet i året. 
Med 2400 koncerter ligger vi højere og er nået ud til flere kommuner end nogen 
sinde. Vi har i efteråret givet en række kommuner mulighed for at afprøve vores 
ordning med ”smagsprøver” til reduceret pris. Det har der været fin interesse for. 
Endelig skal det nævnes, evalueringerne ligger endnu bedre end de flotte tal fra 
året før – 4,86 ud af 5 mulige stjerner for skolekoncertordningen. 
 

• levere koncerter af høj kvalitet til skolerne 
 

• udvikle koncertformater og skabe udvikling generelt 
på området 

 
• etablere og deltage i netværk der fremmer kvalitet, 

udvikling og alsidighed 
 

• samle, generere og dele viden på området 



Netværksaktiviteter omkring Åben Skole konceptet har også taget en god del af 
vores tid med deltagelse i arbejdsgrupper under Undervisningsministeriet og 
Kommunernes Landsforening.  
 
Vores internationale samarbejde har også været intensivt, især i kraft af EU-
projektet Blackboard, som afsluttedes ved udgangen af året. 
 
Alt dette berøres nærmere i de følgende afsnit. 
 
 
Tendenser 
 
Af tendenser på området, vil vi især fremhæve det fokus, der er på Åben Skole, og 
den øgede mulighed, det har givet for at diskutere kunstens placering i skolen. 
Folkeskolereformen er først nu ved at lande så meget, at der for alvor er plads til 
dette hjørne, men nu er der ved at være luft under vingerne. Det kræver en 
volumen og en vis kritisk masse at blive hørt i koret af aktører, men LMS har 
heldigvis efterhånden den status. 
 
En helt anden tendens som påvirker vores dagligdag – og tilbuddet til skolerne – er 
at det efterhånden tit er svært at afgøre om en musikgruppe er dansk eller 
udenlandsk. Der er en høj grad af internationalisering på området, og vi oplever 
typisk danske grupper, hvor flere af medlemmerne bor i udlandet, grupper med 
medlemmer fra flere lande, udenlandske grupper som faktisk primært bor i 
Danmark, danske grupper, som primært spiller i udlandet m.m. Af samme grund 
har vi droppet opgørelsen af hvor mange udenlandske grupper der er blandt de 105 
koncertproduktioner i 2016.  
 
Verden forandrer sig hele tiden omkring os. Derfor arbejder LMS i disse år med en 
dynamisk strategi-tænkning, hvor vi løbende vurderer vores mål og prioriteringer i 
stedet for at følge en fast flerårs plan. Dette giver fleksibilitet og øgede 
handlemuligheder. 
 
 
Året der kommer 
 
2017 er året, hvor LMS kan fejre 25 års jubilæum. Det sker i forbindelse med den 
hidtil største skolekoncertfestival i Sønderborg 24-26 september. 
 
Vi skal bestræbe os på at fastholde de nye kommuner, der er kommet ind via de 
smagsprøver, som er nævnt ovenfor, og udvide mest muligt til nye kommuner. Der 
er fokus på at nå ud til flest muligt over hele landet, bl.a. gennem fortsat indsats på 
effektiv og økonomisk optimal tilrettelæggelse. Koordinering med støttede orkestre 
og ensembler kan her være en mulighed, som bør udforskes. Dette vil indgå i de 
forhandlinger med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om en ny 
aftale for 2018-21, som finder sted i løbet af 2017. Vi er som altid positivt indstillet 
på at tilpasse os tidens tendenser og muligheder, så flest mulige børn og unge 
oplever glæden ved at opleve professionel, levende musik på et højt 
kvalitetsniveau. 
 



Det bliver også året, hvor det internationale arbejde skal finde en ny balance efter 
ophøret af Blackboard. 
 
Arbejdet med Åben Skole vil også præge det kommende år, både med egne 
initiativer og fælles projekter med andre organisationer. 
 
Vi ønsker i 2017 at synliggøre vores aktiviteter indenfor hhv. netværk og rådgivning 
mere tydeligt.  



Opgaver og resultatmål 
 

 
 
 
I den 4-årige aftale 2014-17 med Statens Kunstfond fastlægges fire mål for LMS: 

• Skolekoncertformidling 
• Udvikling og produktion 
• Netværksvirksomhed 
• Rådgivning og information 

Disse mål danner overskrift for rapporten her. 
 
Desuden nævner aftalen en række områder, som det er vigtigt at kigge på  
hvert år: 
 

• Samarbejdet med kommunerne og skolerne 
• Tilfredshed hos brugerne 
• Udviklingstiltag inden for koncertproduktioner, undervisningsmidler og 

netværks-udvikling 
• Internationalt arbejde 
• Forskning på området 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Koncerterne gennem LMS er et uvurderlig og uerstatteligt 
supplement til musikundervisningen. Det er så fantastisk at 
opleve børnenes glæde og entusiasme i forbindelse med 
koncerterne. Mange af børnene er ikke vant til at få sådanne 
musikoplevelser hjemmefra.”  
Baggesenskole, Slagelse Kommune efter koncert med Zenobia 

  



Skolekoncertformidling 
 
 
 

”Helt fantastisk at få lov at opleve, så dygtige, professionelle sangere og 
musikere helt tæt på. At blive draget ind i en musikgenre/en 
musikhistorie fra første tone, tage det hele ind med åbent hjerte, og 
egentlig ikke ønske at slippe det magiske rum mellem de optrædende og 
publikum, er bare fantastisk.” 
Toubroskolen, Norddjurs Kommune efter koncert med SaltoMortale 

 
 
Skolekoncerter er LMS’ absolutte kerneområde. Målet er iflg. aftalen, at ”børn bliver 
fortrolige med – og beriges af – kvalitetsmusik af mange genrer” og at 
”musikundervisningen af børn og unge styrkes”. 
 
Årets 2400 skolekoncerter – rekordmange - med højt kvalificerede musikere har 
givet elever over hele landet unikke oplevelser, som har potentiale til at sparke en 
stærk musikinteresse i gang. Gennem grundigt undervisningsmateriale får lærerne 
kvalificerede bud på undervisningsmuligheder, der har en særlig evne til at fænge, 
fordi de knytter an til levende oplevelser. Vi har i efteråret haft et særligt fremstød 
overfor nye kommuner, hvor vi tilbød en smagsprøve på vores ordning til en 
reduceret pris. 
 
Med hensyn til fordeling på genrer, satser vi på musik, som eleverne ellers ikke ville 
have så stor chance for at møde. Bredden strækker sig fra middelalderen til 
eksperimenterende, elektronisk baseret musik, fra dansk folkemusik til musik fra 
Vestafrika, Indien og Mellemøsten og fra klassisk og opera til jazz og stomp. Listen 
over produktioner sidst i rapporten taler sit tydelige sprog. Se også gerne nærmere 
om de enkelte produktioner på http://www.lms.dk/katalog.asp 
 
Et meget vigtigt element i at sikre kvaliteten, er vores tilknytning af producenter til 
alle nye musikgrupper, så deres udtryk optimeres gennem sparring, videooptagelse 
med mere.  
 

”Vi har njutit av denna underbara tur i grannlandet! Tack för jättebra 
jobb med undervisningsmaterialet, som många lärare har pratat om. 
Tack för fin hjälp, och synpunkter på manus, m.m.” 
Varieté Velociped 

 
Med de mange fremragende musikalske og pædagogiske præstationer gennem 
året, fortjener hver enkelt produktion faktisk sin egen rapport. Hver eneste koncert 
er et lille under, som beriger og begejstrer og sætter sig spor for livet. Desværre 
rækker pladsen her kun til, at vi giver dem en generel og statistisk behandling: 
 
Skolerne giver koncerterne meget høj karakter. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er 
bedst ligger den gennemsnitlige tilfredshed på: 

• kunstneriske niveau: 4,89 

http://www.lms.dk/katalog.asp


• formidlingsevne:   4,76 
• undervisningsmaterialer: 4,45  

(Detaljer om evalueringerne sidst i rapporten.) 
 

”Det var fedt, at vi selv skulle i gang med at optage lyde mv. inden. Det 
var et godt spark til musiklærerne, som ofte gør det kendte.” 
Møllebakkeskolen, Guldborgsund Kommune efter koncert med 
Thomas Sandberg 

 
 
Kamæleon Koncerter 
 
Vi har i 2016 samarbejdet med 24 kommuner om i alt 98 koncerter på lokale 
koncert- og spillesteder. 
 
Kamæleon Koncerter, som er koncerter for familier, ligger i aftalen som et 
supplement til skolekoncerterne og henvender sig primært til børn på 5-8 år og 
deres forældre, men de er tillige en aktivitet, der bygger på tanken om fødekæde 
inden for publikumsudvikling, hvor forældrene inddrages som målgruppe, og hvor 
rammen ofte er lokale spillesteder. De giver os en ekstra mulighed for at skabe 
relation til kommunerne. 
 
I løbet af året ændrede Projektstøtteudvalget for Musik reglerne for transportstøtte, 
så grupper ikke længere kan søge, hvis koncerterne arrangeres af LMS. Dette har 
fordyret aktiviteten for LMS.  
 
 
Fremtiden 
 
LMS har fokus på at udvide det antal elever, vi når ud til, på trods af uændrede 
bevillinger. Der forventes et nogenlunde uændret antal skolekoncerter i 2017, men 
vi arbejder på at finde måder at udvide over de følgende år. På området med 
familiekoncerter vil bestyrelsen på baggrund af de ændrede transportvilkår 
overveje, om man skal fortsætte ordningen efter sommer 2018. 
 
 
 
 
  



Udvikling og produktion 
 
 
 
LMS’ arbejde med at producere og udvikle koncerter bygger på et ønske om at 
”aktiviteternes kunstneriske og formidlingsmæssige kvalitet vokser løbende” samt 
ønsket om at være ”cutting-edge inden for området”. Aftalen nævner at dette bl.a. 
kan ske ”ved at udveksle med udlandet og andre kunstarter”.  
 
Vi opdeler projekter i 

• store, langsigtede og komplekse projektsystemer 
• turneprojekter 
• andre projekter indenfor fx netværk og samarbejde.  

Hver gang vi starter et nyt projekt vurderes det i forhold til LMS’ mål, og der 
opstilles succeskriterier, så vi kan følge op på kvalificeret grundlag. Der indgår altid 
en vurdering af om projektet vil styrke skolekoncerterne. 
 
 
De store projekter 
 
Nedenstående projekter har alle et omfang og en tidsmæssig udstrækning, der gør 
dem til små organisationer-i-organisationen med deres egne underemner som 
produktion, PR, kurser og møder, regnskabsaflæggelse, samarbejdspartnere osv.  
 
KulturPakker er et samarbejde mellem Dansehallerne, Teatercentrum og LMS om at 
udbyde koncerter, børneteater og danseprojekter samt lærerkurser o.l. til 
kommuner. I 2016 har 3 kommuner været med. Projektet startede i 2009 og har 
siden genereret andre fælles tiltag for de tre samarbejdspartnere: rådgivning til 
kommuner, KulturCrew, fælles præsentationer på konferencer, deltagelse i Ciclo, 
arbejde med det bredere netværk FOKUS m.m. Som en samlet paraply over disse 
aktiviteter kalder parterne nu samarbejdet KulturPartner.  
http://www.kulturpakker.dk 
 

 
 
KulturCrew er et projekt udviklet under KulturPartner-samarbejdet og har gennem 
de sidste par år oprettet teams af elever på 88 skoler rundt om i landet, og der 
kommer hele tiden flere til. Eleverne uddannes i at håndtere arrangementer lige fra 
kontakt med kunstnerne, over PR, teknik og introduktion fra scenen til udfærdigelse 



af koncertanmeldelser m.m. Projektet har en klar strategisk sammenhæng med 
ønsket om at forankre kunst og kultur på skolerne, og har nydt stor interesse i kraft 
af de det smittende engagement, som de unge kulturarbejdere genererer. 
http://kulturcrew.dk 
 

”Selvom vi kom før tid, var modtagelsen super. Der var et veloplagt og 
kompetent KulturCrew. De hjalp os med getin, lavede en lækker 
lysopsætning og serverede lækker mad. Helt suverænt!” 
HeartBeat efter koncert på Gråsten Skole, Sønderborg Kommune 
 

 
FOKUS-dialog foregår i et samarbejde med en række andre formidlingsinstitutioner. 
FOKUS er et netværk bestående af ca. 10 institutioner på børn- og unge-området, 
og vi har i fællesskab sat samarbejdet mellem skole og kunst på dagsordenen. I 
2016 var det især en række debatter på Kulturmødet på Mors, der prægede 
aktiviteterne. 
http://kunstkulturskole.dk 
 
Blackboard er støttet med 200.000 Euro fra EU-programmet Creative Europe og 
løber fra 2014 til 2016. LMS er leder af projektet, der har 9 andre europæiske 
partnere. Gennem de to projekt-år fokuseres på kompetenceudvikling hos 
producenter og organisatorer af skolekoncerter, samt på at opbygge et stærkt 
netværk, som kan fremme udveksling af produktioner og viden mellem dem. I 2016 
har vi arbejdet med konkret udvikling af evalueringsmetodik for skolekoncerter, 
kompetenceudvikling for fagpersoner, der arbejder med sparring af musikere, 
opbygning af et fagligt website for young audiences området (http://yamspace.org) 
og udveksling af erfaringer og koncertproduktioner.  
Der har været møder og aktiviteter i flere europæiske lande og ikke mindst den 
årlige YAMsession (https://www.yamsession.org), som denne gang var i Larvik, 
Norge, og som LMS var hovedansvarlig for. Her deltog over 100 fagfolk og forskere 
fra hele Europa samt den danske musikgruppe Svøbsk.  
http://www.lms.dk/blackboard.asp 
 
Ciclo projektet som har været omtalt de foregående år, har ikke haft aktivitet i 
2016, og forventes ikke umiddelbart at genopstå. Arbejdet omkring Arts Education 
sker pt mest i netværkene KulturPartner og FOKUS. Projektets hjemmeside er dog 
stadig aktiv på http://cicloarts.net 
 
 
Turnéprojekter 
 
Nogle koncert-produktioner skiller sig ud ved at bryde med traditionelle 
skolekoncertformer. I 2016 har vi arbejdet videre med et Kina-samarbejde med Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium som vi tog hul på i 2015. Selve 
koncerterne afvikles dog først i foråret 2017, og vil derfor blive omtalt næste år. 
 
Et projekt med skoler og musikskole i Faaborg-Midtfyn kommune har tidligere 
figureret som projekt, men regnes nu under de almindelige aktiviteter. 
 

http://kunstkulturskole.dk/


Skolekoncerter på spillesteder forsøger vi fortsat at slå et slag for, efter aftale med 
bl.a. Kulturhusnetværk Danmark og Dansk Live. Vi oplever på vores møder med 
kommunerne, at det er svært at lokke skolerne ud af huset, og derfor er der ret få 
af disse koncerter. Alligevel opretholder vi ideen og muligheden, og forestiller os, at 
der over en årrække vil ske en udvikling. 
 

”Udover det sædvanlige, da det jo er et spillested med lys og stort 
lydanlæg, stor scene og publikumsopbygning. Super!” 
Postyr efter koncert på Viften, Rødovre Kommune 
 

 
En turne med syriske musikere hører også til i kategorien her. Syrian Expat 
Ensemble har medlemmer bosat i flere lande, men mødtes i efteråret og turnerede i 
Danmark. Vi etablerede 8 skolekoncerter i forbindelse med deres turne, og lavede 
også et undervisningsmateriale om gruppens baggrund.  
 
 
Projekter inden for netværk og samarbejde 
 
Nogle af LMS’ projekter i 2016 har primært fokus på at etablere kontakt med nye 
parter og brugere. Derfor har vi involveret os i  

• Kulturkort.dk 
• Konkurrencer for konservatorieelever  
• Samarbejde med Spil Dansk om tilbud til skoler  

 
 
Kulturkort.dk er et spændende tiltag, hvor vi i samarbejde med 
LandsdelsOrkesterForeningen og basisensembler har etableret en online oversigt 
over, hvor der spilles professionelle koncerter for børn og unge.  
 
Konservatorieelever inviteres hvert år til at byde ind med koncertforslag for skoler, 
hvorefter der på en konkurrencedag ed publikum udvælges en vinder, som får 4 
koncerter. Det giver synlighed omkring skolekoncerter i konservatoriemiljøet og 
giver en udvidet base for rekruttering. LMS står som arrangør sammen med Det 
Jyske Musikkonservatorium. 
 
Samarbejdet med Spil Dansk giver en værdifuld ekstra kontaktflade til 
kommunerne. 
 
Det er generelt vores vurdering, at samarbejds- og netværksprojekterne gavner 
områdets synlighed og gennemslagskraft, og at de er indsatsen værd.  
 
 
Fremtiden 
 
Det er vores forventning at de store projekter vil køre videre uden de store 
ændringer. Dog er interessen for KulturCrew så stor, at der nok vil ske en gradvis 
udbygning her. Da 2017 vil være præget af en meget stor festival og et 25 års 
jubilæum, forventer vi snarere lidt færre end lidt flere udviklingsprojekter i årets 
løb. 



Netværksvirksomhed 
 

 
LMS netværk og opgaver 

 
 
LMS har en meget stærk tradition for at opbygge og indgå i netværk, der kan give 
faglig udvikling og skabe værdi for brugerne. Det gælder både på tværs af 
landegrænser, kunstarter og sektorer. 
 
Det mest konkrete netværk er vores organisering af skolekoncerterne i ordningen 
Musik i Tide. Den er bygget op med et netværk bestående af områdekonsulenter, 
kommunekontakter og skolekontakter, og denne struktur har vist sig overordentlig 
velfungerende og vigtig for skolekoncertområdet. Den grundlæggende ide er at 
skabe engagement og medejerskab, så skolekoncerterne bliver et 
samfundsmæssigt fællesprojekt og ikke bare en handelsvare. Modellen er ofte 
blevet fremhævet som inspiration i andre lande og for fx børneteater og dans.  
 

 
 



For at optimere samarbejdet med, og forståelsen for den pædagogiske verden, har 
vi i 2016 indledt et samarbejde med en partnerskole i Grindsted. Her er vi i løbende 
dialog om ønsker og behov fra skolen, prioritering af udviklingstiltag med mere. 
 
Læs mere og se video om ordningen på http://www.lms.dk/skolekoncerter.asp Se 
også oversigtskort i starten af årsberetningen. 
 

”Vi elsker, når der kommer musikere fra jer - det er altid høj kvalitet, og 
eleverne får en gode og anderledes oplevelser med musik, de normalt 
ellers ikke ville lytte til :)” 
Kattegatskolen, Norddjurs Kommune efter koncert med Mike Andersen / Jens 
Kristian Dam, 
 

 
Musik i Tide Showcase 
 
Hvert andet år afholder vi en festival og hvert andet år en noget mindre showcase 
for at præsentere nye produktioner og samle fagfolk på området. Uanset om der er 
tale om festival eller showcase udgør de en vigtig brik i vores Musik i Tide netværk. 
Det er her miljøet mødes, oplever, diskuterer, udveksler, inspireres og nyder god 
musik. 
 
I 2016 afholdt vi showcase i det gamle radiohus på Frederiksberg. Her mødtes 
fagfolk fra hele landet, og en masse skolebørn, om oplevelse af 17 nye 
koncertproduktioner, faglig drøftelse m.m. 
 

http://www.lms.dk/skolekoncerter.asp


Danske netværk 
 
Udover netværket med skoler og kommuner, har vi et stærkt, kollegialt netværk 
med dans og teater i projektet KulturPartner om KulturPakker, KulturCrew m.m., 
som gennem årene har antaget karakter af en egentlig, selvstændig og forpligtende 
organisering. I slutningen af 2014 etablerede vi netværket FOKUS (Forum for Kunst 
og Kultur i Skolen) sammen med en række andre nationale og regionale aktører, og 
i 2015 og 2016 har vi i det regi bl.a. arbejdet for en kulturvejlederfunktion på 
skolerne og på en række dialogmøder om kunst og kultur i skolen. Her har vi også 
været med til udvikle refleksionsværktøjet De 8 Kort om kunst og skole. 
 
I forhold til det offentlige Danmark sidder vi i Slots- og Kulturstyrelsens følgegruppe 
om kunst og kultur i skolen og KL’s netværk for Åben Skole.  
 
Endelig er vi markant placeret i internationale sammenhænge som en af 
hovedkræfterne i Nordisk Netværk for Skolekoncerter og Jeunesses Musicales 
International. Danmark står sammen med de øvrige nordiske lande som absolut 
førende inden for skolekoncertområdet internationalt set, og vi oplever større og 
større bevågenhed for det nordiske børnesyn og de modeller, det er lykkedes at 
opbygge i Norden. 
 
 

 
 
Jeunesses Musicales International 
 
JMI er det største internationale netværk for musik og ungdom. Mange af 
netværkets og medlemsorganisationernes aktiviteter ligger inden for det, der 
kaldes YAM – eller Young Audiences Music. Netværket har en særlig komité – Young 
Audiences Music Committee - for dette arbejde, og gennem nogle år har lederen af 
LMS været formand her, så vores internationale indflydelse er stærk. Arbejdet i 
YAMcommittee har ført frem til projektet Blackboard, som er omtalt andetsteds i 
rapporten, ligesom komiteen afholder den årlige Young Audiences Music Award 
(YAMA), YAMsession som er den årlige internationale fag- og 
efteruddannelsesmesse. Se mere på https://yamspace.org/, 
https://www.yamsession.org/ og http://yamawards.org/ 
 
 
Digitalt 
 
LMS’ hjemmeside agerer som en avanceret samarbejdsplatform for skoler, 
musikere og tilrettelæggere og er således yderst vigtig for netværket. Eksempelvis 
kan alle skoler og musikere finde turneoversigter og kontaktoplysninger via deres 
personlige profiler, udveksling af evaluering sker ligeledes der, og 
undervisningsmateriale kan hentes ned.  
 

https://yamspace.org/
https://www.yamsession.org/
http://yamawards.org/


Vi bruger internt i LMS samt internationalt online-værktøjet Podio som platform, 
hvor vi har mulighed for at dele dokumenter, kalendere, mødeindkaldelser, 
referater og lignende. Dette bidrager til kontinuitet og overskuelighed i 
samarbejdet. I mindre omfattende samarbejdsrelationer bruger vi især det gratis 
værktøj Trello. 
 
 
Fremtiden 
 
Netværkene vil fortsat have en stor betydning for LMS. Skolekoncertnetværket er 
helt afgørende for en kvalificeret afvikling af koncerterne og involvering af 
samarbejdspartnerne. KulturCrews placering i fødekæden kommer efter al 
sandsynlighed til at vokse. Et stærkere netværk med andre aktører, som fx 
landsdelsorkestre og basisensembler, bør udforskes nærmere. 
  
Hvis vi vurderer, at det gavner vores sag og vores formål, kan det komme på tale 
at intensivere samarbejdet gennem KulturPartner og FOKUS. Dette afhænger i høj 
grad af en løbende fornemmelse for de politiske vinde på kultur- og 
undervisningsområdet. Det er en styrke, at vi har så mange muligheder for at 
agere ud fra forskellige platforme efter behov. Eksempelvis varetager vi 
kompetenceudvikling af vores producenter gennem YAM-netværket og arbejder for 
at etablere kulturfagsvejledere på skolerne gennem FOKUS. 
 
 
 

  



Rådgivning og information 
 
 
 
 
LMS ligger inde med meget stor viden og ekspertise omkring koncerter for børn, 
formidling til børn og unge, samspil mellem kunst og skole og meget mere. Vores 
rolle som kompetencecenter er en vigtig brik i vores opgaveportefølje forpligter os 
til at stille vores viden til rådighed for fx musikere, kommuner, skoler, myndigheder 
og mange flere, og det gør vi med stor fornøjelse. Vores holdning er, at vi ved at 
være rundhåndede med information og hjælp bidrager på et bredere plan til 
udbredelse af kunst og kultur - kvalitetsmusik i særdeleshed - til samfundet og 
dermed styrker dannelse og velfærd. Det styrker også den generelle 
opmærksomhed på musikkens betydning for børn og unge, og det er vores 
oplevelse, at arbejdet som kompetencecenter sætter sig positive spor meget bredt 
ud i samfundet. 
 

”Eleverne var helt høje. Der gik autografjagt i den bagefter.... Vi har 
mødt mange forældre, som fortæller, at deres børn har fortalt så meget 
om koncerten.” 
Spjald Skole, Ringkøbing-Skjern Kommune om Moussa Diallo Trio 
 

 
Rådgivning kan spænde vidt og fx bestå i kontaktformidling, oplysninger om 
muligheder for at turnere i udlandet, konkrete forslag til koncerter og projekter, 
strategisk arbejde med musik for børn og unge i en kommune, inddragelse af 
elever i koncertplanlægning og meget mere. 
 
Til brug for kommunikationen benytter vi os af en række forskellige kanaler, fx: 

• hjemmesider 
• sociale medier 
• pressemateriale 
• oplæg 
• personlige møder 
• kontakt pr telefon og mail 

 
 



 
 
På nettet 
 
Vores hovedsite lms.dk har både en masse stationær information omkring vores 
arbejde, kriterier ifm ansøgninger, henvisninger til netværk og meget mere. Her er 
også alle årsregnskaber, bestyrelsesreferater og andet, der bidrager til transparens, 
tilgængelige. Portalen rummer også løbende nyheder, nyhedsbreve, opdaterede 
koncertoversigter og musikerprofiler.  
 
Derudover har vi et selvstændigt site for festivaler og showcases – musikitide.dk – 
der indeholder al relevant information for skoler, festivalgæster, presse m.m. 
Endelig er vi drivkraft bag kulturpakker.dk, kulturcrew.dk, kulturkort.dk, 
kunstkulturskole.dk (FOKUS) og facebook.com/kunstkulturskole, som servicerer 
hver deres område. 
 
LMS har været til stede på facebook i mange år 
(https://www.facebook.com/levendemusikiskolen), og derudover kommunikeer vi 
på Twitter, LinkedIn og Youtube. Vi stor glæde af nogle korte videoer omkring 
Musik i Tide ordningen og KulturCrew, som vi kan inddrage i møder og oplæg. De 
kan ses på følgende links:  
Musik i Tide-ordningen - https://www.youtube.com/watch?v=rXRhG6e38Ws 
Skolekoncert med opera -  
https://www.youtube.com/watch?v=1bFYs5h8eqA 
Fagudvalgets arbejde -  
https://www.youtube.com/watch?v=U1YIthquMCw 
KulturCrew - https://www.youtube.com/watch?v=0AlzDd_whqI 
https://www.youtube.com/watch?v=KwwjG6CowJM 
 
 
Møder og dialog 
 
Det er vores erfaring, at argumenter for musikkens betydning m.m. bedst 
kommunikeres i direkte dialog, hvor man kan vende både mere overordnede 
betragtninger og helt konkrete eksempler efter behov. Derfor prioriterer vi at 
mødes med fx kommuner og politikere som en del af den samlede kommunikation. 

http://www.lms.dk/
http://www.musikitide.dk/
http://kulturpakker.dk/
http://kulturcrew.dk/
http://kulturkort.dk/
http://kunstkulturskole.dk/
http://facebook.com/kunstkulturskole
https://www.facebook.com/levendemusikiskolen
https://www.youtube.com/watch?v=rXRhG6e38Ws
https://www.youtube.com/watch?v=1bFYs5h8eqA
https://www.youtube.com/watch?v=U1YIthquMCw
https://www.youtube.com/watch?v=0AlzDd_whqI
https://www.youtube.com/watch?v=KwwjG6CowJM


LMS indbydes også ofte til at holde oplæg på konferencer og skrive artikler til 
årsskrifter o.l.  
 
Fremtiden 
 
Vi synes, at vores kommunikationsstrategi fungerer godt, og har derfor ikke planer 
om store ændringer. Dog tyder alt på, at vi i højere grad vil komme til at vægte 
sociale medier og video-spots.  
 
 
 
 
 
 

 
  



Økonomi 
 
 
LMS har en sund økonomi baseret på tilskud fra Statens Kunstfond og medbetaling 
fra kommuner. Indtægten suppleres med enkelte bevillinger fra fonde, salg af 
konsulentydelser, festivalpakker o.l. Det er dog værd at bemærke, at økonomien 
stadig er langt fra at tillade os at tilbyde koncerter til alle børn i Danmark. 
 
Det er kendetegnende, at driftsøkonomien har udsving på ½-1 mio. årligt 
afhængigt af, hvordan koncerterne i de enkelte skoleår fordeler sig på 
kalenderårene, og hvordan de likviditetsmæssigt klumper sig i løbet af det enkelte 
år. I 2014 var der overskud på 496.000, mens 2015 udviser et underskud på 
328.000. Regnskabet for 2016 har et underskud på 602.390. 
 
En egenkapital af en vis størrelse er derfor en nødvendighed for at have en buffer. 
Størrelsen på egenkapitalen har været drøftet med Slots- og Kulturstyrelsen, som 
ønsker at den reduceres. LMS har derfor i 2016 nedbragt den med yderligere 
602.390, hvilket svarer godt til ambitionen i årsberetningen for 2015, hvor vi 
sigtede på en reduktion på ½-1 mio. kr. i 2016. 
 
Der er elementer i LMS’ planlægning, som vanskeliggør en budgetlægning, der 
både er tidlig og præcis. Eksempelvis oplever vi i forbindelse med musikernes 
barsel at skulle udskyde turneer, eller finde alternativer, som pga. flere eller færre 
musikere ikke koster det samme for os. Også de svingende priser på transport og 
ikke mindst hotelophold kan give overraskelser ift. de gennemsnitstal, som 
budgetlægningen baseres på. Alt i alt er vi dog godt tilfredse med vores evne til at 
forudse et stort og komplekst økonomisk landskab. 
 
Det er værd at bemærke, at mange af de udgifter, vi har i forbindelse med 
netværk, rådgivning og information lidt misvisende optræder som administration 
regnskabet – fx konferencer, møder, rejser. Dette arbejder vi på at gøre mere 
eksplicit fra 2017. 
 
For yderligere oplysninger om økonomi henvises til revideret årsregnskab for 2016. 
 
 
 

”Som altid: Skolekoncerterne er det bedste, der er sket i den danske 
folkeskole indenfor de sidste 20 år og et kærkomment incitament til de 
"få" musiklærere der er tilbage på skolerne i Danmark.”  
Vejle Midtbyskole, afd. Damhaven, Vejle Kommune 
 

 
  



Nedslag i LMS-kalenderen 2016 
 
 
12. januar  KulturPartner status-/udviklingsdag 

29. januar  Planlægningsmøde med Sønderborg Kommune ang. 2017 

 

3. marts  Jury-møde for international YAMsession i Larvik  

9-11. marts  Showcase og møder i Turku, Finland 

15. marts  Landsmøde for kommuner med KulturCrew 

16. marts  Medvirken på Læringsfestival i Bella Center, Kbh 

 

12. april  Konkurrence-dag for konservatorier, Aarhus 

13.-17. april  Aprilfestival, børneteater, Frederiksberg  

 

10. maj  Deltagelse i kulturkonference i Politiken, Kbh 

 

2. juni  FOKUS-dialogdag om kunst/skole 

13.-15. juni  Jury møde Young Audiences Music Award, Bruxelles 

22. juni  Status- og udviklingsmøde fagudvalget, Kbh  

 

14. juli  Jury-møde, årets internationale opera for børn, Aix-en-Provence 

 

16. august  Arbejdsgruppe under KL, Åben Skole, Brøndby 

22. august  Inspirationsmøde med Børnenes Hovedstad, Billund 

26. august  Kulturmødet på Mors, diverse debatter 

30. august  Det Danske Kulturinstitut konference, Kbh 

 

2. september  Status- og udviklingsmøde KulturPartner 

5. september  Møde med Musikudvalget ang midtvejsevaluering, Kbh 

8. september  Oplæg om KulturCrew, Malmø 

15. september  FOKUS netværksmøde, Fredericia 

19. september  Musik i Tide Showcase, Frederiksberg 

21. september  Høring om Åben Skole, Christiansborg, Kbh 



 

2. oktober  Konferenceoplæg for SPICMACAY, Indien (skype) 

24.-27. oktober International YAMsession, Larvik (møder, showcases m.m.) 

 

1. november  Ansøgningsfrist musikere. 398 ansøgninger 

1. november  Arbejdsgruppe under KL, Åben Skole, Kbh 

3. november  Konference, Kvalitet i Børnekulturen, Kbh 

13. november  Kamæleon Festival, Horsens 

14. november  Fagudvalgsmøde, udvælgelse blandt ansøgere 

18. november  Nordisk konference om børnekultur, Silkeborg 

 

6. december  Udviklingsmøde for producentteams, Kbh 

 
  



Nøgletal 2016 
 

 mål resultat 2015 
Skolekoncerter, antal i alt 2100 2400 2182 

Skolekoncertproduktioner, antal i alt 90 105 99 

- heraf nye 22 23 18 

Kommuneaftaler om skolekoncerter, antal i alt 57 55 55 

Publikumsantal a 245.000 288.000 262.000 

    

Udviklingsprojekter, antal i alt 6 9 14 

    

Kamæleon Koncerter (familie), antal i alt 100 98 97 

Kommuneaftaler om Kamæleon Koncerter 24 24 28 

Publikumsantal a 10.000 9.800 9.700 

    

Festival/showcase, koncerter, antal i alt 25 17 110 

Publikumsantal, elever a 300 1000 11.000 

Publikumsantal, fagfolk a 200 170 300 

    

Evaluering fra skoler, musikalsk kvalitetc - 4,89 4,88 

Evaluering fra skoler, formidlingsevnec  - 4,76 4,73 

Evaluering fra skoler, undervisningsmaterialec - 4,45 4,45 

Evaluering fra skoler, ordningen genereltc - 4,87 4,86 

Evaluering fra musikere, samlet oplevelsed - 4,67 4,62 

Evaluering fra musikere, samarbejde med LMSd - 4,90 4,90 

    

Musikere pr. gruppe i gennemsnit 3,5 3,47 3,52 

Kvindelige musikere (%) - 25,5 26,3 

    

Besøg på web pr månede 4300 4955 4602 

 
a = Disse tal er skøn baseret på gennemsnitlige deltagertal. 
b = Store projekter: KulturPakker, KulturCrew, FOKUS-dialog, Blackboard Music Project. Turnéprojekter: Skolekoncerter på 
spillesteder, syrisk projekt. Projekter inden for netværk og samarbejde: Konkurrence for konservatorieelever, Kulturkort.dk, 
Kommunepakker ifm Spil Dansk Dagen. 
c = Skolernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. 968 koncerter (40%) er evalueret af skolerne i årets 
løb.  
d = Musikernes elektroniske evalueringer. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. 1966 (81%) koncerter er evalueret i årets løb. 
e = Antal besøg pr. måned i gennemsnit på lms.dk, musik.lms.dk og musikitide.dk. 

  



Hvem er hvem i LMS? 
 
 
Bestyrelsen pr. 31. december 2016: 

Søren Bojer Nielsen (formand), personligt medlem 
Kristina Holgersen (næstformand), Dansk Rock Samråd 
Lars Thor Larsen, Musiklærerforeningen 
Maja Joss-Børch, Musik & Ungdom 
Jesper Egelund, SNYK 
Kim Christoffersen Dawartz, Kommunernes Landsforening 
Lars Winther, Jazz Danmark 

 
Fagudvalget pr. 31. december 2016: 

Henrik Sundh 
Julie Borgwardt-Stampe 
Marie Okkels 
Christian Windfeld 
Dalia Faitelson 
Gustav Rasmussen 

 
Personale pr. 31. december 2016: 

Ebbe Høyrup, leder 
Gitte Abildtrup Møller, souschef 
Pernille Flensted Kallmayer, administrationsleder, regnskab, planlægning 
Jesper Gottlieb, koncertproduktion og undervisningsmateriale 
Karen Lund, kommunikationsmedarbejder 
Dorthe Damgaard, projektkoordinator 
Helle Bervig, bogholderi og regnskab 
Sophie Rosenberg Lindequist, booking af hotel og bil, administration 
Siv Lund Mygind, studentermedhjælper 
Anna Abildtrup Jensen, studentermedhjælper 
… derudover tre personer i praktik/jobtræning i kortere perioder i årets løb 

 
Eksterne områdekonsulenter pr. 31. december 2016: 

Birgitte Boelt 
Inge Merete Sørensen 
Ingrid Skovgaard Andersen 
Per Carlsen 

 
Freelance producenter i 2016: 

Sune Skuldbøl Vraa Nielsen, koncertproduktion 
Kirsten Andkjær Petersen, koncertproduktion 
Sarah Vibe Benfield, koncertproduktion 
Leif Lund Jakobsen, undervisningsmateriale 
Ghita Johansen, undervisningsmateriale 
Søren Bechmann, undervisningsmateriale  
Anne Mette Tybjerg, undervisningsmateriale 

 



Solister og musikgrupper på turné  
 
 

Gruppe Produktion Målgruppe Skole Kamæleon Festival Udland Ny Mus. 

Afenginn Afenginns musikunivers Udskoling x     5 

AndyOp AndyOp Udskoling x     3 

APHYXION LMS-tour 15-16 Udskoling x  x   5 

Arte Flamenco Arte Flamenco Indskoling x     4 

ASTRO BUDDHA AGOGO Astro Buddha Agogo Indskoling x x    3 

Babulja Babulja Kamæleon   x    4 

Banyan Bord dæk dig   x    4 

Basco m Julie Hjetland Danmark møder Norge Mellemtrin x     5 

Body Rhythm Factory 
Leverandør til de danske 
folkeskoler Udskoling x     3 

Casper Mikkelsens Dejlige 
Jazzband 

En FanJAZZtisk 
Trommerejse Indskoling x     4 

CATBIRD Catbird Udskoling x     3 

Channe Nussbaum Kvartet Måske er det kærlighed Mellemtrin x     4 

Cirkus Klezmer Cirkus Klezmer   x    6 

Copenhagen Guitar Duo 
Verdens Bedste 
Guitarmusik Indskoling x  x  x 3 

Dánjal Dánjal Udskoling x     5 

De Tre Musikterer De Tre Musikterer Indskoling x x    3 

Den Blå Tone Den Blå Tone Mellemtrin x     3 

Den Rullende Opera Fridolin Indskoling x     3 

Det lille operakompagni Tryllefløjten Mellemtrin x     6 

Diversity Trio 
Dansemusik gennem 300 
år Mellemtrin x  x  x 3 

Donau Swing Sigøjnernes musik Indskoling x     4 

DrumDrum DrumDrum Mellemtrin x x    3 

Drums Across Så nemt det kan være... Mellemtrin x x    3 

Duo Boersma/Araghipour Myter   Udskoling x    x 2 

Ea Philippa  Hjertelys  Indskoling x x    2 

Eastwind  Lyden af Østeuropa  Mellemtrin x     4 

Emil de Waal+ Spejderrobot 
Emil de Waal+ 
Spejderrobot Mellemtrin x     4 

En Elefant, En Måge, En Hare 
En Elefant, En Måge, En 
Hare   x    5 

Ensemble Contemporánea Skyggen Mellemtrin x     2 

Ensemble Shahar Orientens Prinsesse Indskoling x x    4 

Ezxaki Kvartetten Musik og diktatur Udskoling x     4 

Fiolministeriet Fiolministeriet Indskoling x     3 

Fjeren og Rosen Ensemblet 
Eventyret om Fjeren og 
Rosen   x    5 

Frans Bak & Sønner Mer End Nok Indskoling x     3 

Funky Currywurst Brothers Holy Schnitzelburger Mellemtrin x  x  x 2 

Gadehjørnet Gadehjørnet   x    3 

Girls In Airports 
Girls in Airports & Jens 
Blendstrup Udskoling x  x   6 



Goin' Back To New Orleans Goin' Back To New Orleans Udskoling x     3 

Gospel Sisters Gospel Sisters Indskoling x x    4 

HeartBeat HeartBeat Indskoling x x    4 

Ijexa Group Kidogo og Giraffen Indskoling x     5 

Jacob D Solo Maskinpark Jacob D Solo Maskinpark  x  x  x 2 

Jacob Nielsen Klaverbiografen Mellemtrin x     1 

Jazz Five 
Danmark møder New 
Orleans Mellemtrin x x    5 

Jensen & Bugge Hemmeligt besøg Indskoling x     2 

Jeppe og Jazzhyænerne Jeg vil ud! Indskoling x     5 

Jesper Falch 
Workshop med stomp, rap 
og dans Mellemtrin x     1 

J J Alfer Orchestra Flugt Udskoling x    x 4 

Jochen Brusch & Finn Svit Klassisk med Brusch & Svit Indskoling x     2 

Jorge Cordero & Son Clasico Guantanamera Mellemtrin x     3 

Krauka Karuka   x    5 

Krølle & Cocodrilo Ta' Med Til Cuba Indskoling x     4 

Kunstfrø Den Brune Kuffert   x    3 

Lars Greve og Kresten Osgood Folkegaven Mellemtrin x     2 

Lilyphone Inspiration fra USA Udskoling x     4 

Louise Hjort Trio Nye udtryk – dybe indtryk Mellemtrin x  x  x 3 

Loveless.Frimer.Poulsen Songs of hardship and joy Udskoling x     3 

Luccas Drøm Luccas Drøm   x    2 

Lydfelt Byg et landskab af lyd Mellemtrin x     1 

Mer End Nok Mer End Nok   x    3 

Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Indskoling x     3 
Mike Andersen / Jens Kristian 
Dam 

Mike Andersen / Jens 
Kristian Dam  x    x 2 

Miriam Mandipira og Kjeld 
Lauritsen Trio Wild about that thing Udskoling x     4 

Moussa Diallo Trio 
Der var engang - 
fortællinger fra Mali Indskoling x x    3 

MunchHausen 
Baron von Münchhausen - 
en ægte løgnhals Indskoling x  x  x 2 

Musik, Eventyr og Unoder 
Den Fanjazztiske 
Kabuggilak Indskoling x x    4 

Musikken i Lyrikken Musikken i Lyrikken Udskoling x     3 

Naja Rosa 
En musikalsk 
rejsefortælling Udskoling x     2 

Nanaza Percussion Duo Jorden rundt i 45 minutter Mellemtrin x     2 

Nussbaum / Kolerus Kvartet Shera Indskoling x     4 

Ohn Dohn Dehn Brass Band 
 Ohn Dohn Dehn Brass 
Band  Indskoling x x    4 

Ole Bartholin Kiilerich 
The people united will 
never be defeated Udskoling x     1 

Operationer Carmen Udskoling x  x  x 3 

Paul Banks og Charlotte Halberg Jupiters Øje   x    2 

Paul Banks og Charlotte Halberg Tidsrøver Indskoling x    x 2 

Phønix 
Ny dansk folkemusik med 
rødder Indskoling x x    4 

Postyr Project Postyr Project Mellemtrin x     6 

Quarteto Tau Quarteto Tau Udskoling x   x  4 



Rachel Hair Trio Rachel Hair Trio Udskoling x   x  3 

Rez n Run Rez n Run Udskoling x    x 3 

Richard Andersson Icelandic Trio Musik i mørket Udskoling x  x x  3 

SaltoMortale Klods Hans Indskoling x x    4 

Saxofonkvartetten Saxopaths 
Saxofonkvartetten 
Saxopaths Mellemtrin x  x   4 

Sesam Verden synger   x    4 

Shashank meets Lelo Nika Trio 
Shashank meets Lelo Nika 
Trio Mellemtrin x     4 

Shirisha & Shashank Indisk Musik & Dans Mellemtrin x   x  4 

Shitney Øje-Øre / Klippe-Klistre Mellemtrin x  x  x 4 

Six City Stompers 
Six City Stompers - Jazz for 
børn Indskoling x     6 

So New So Old, So Far So Near 
Korean Shaman Musik v.s 
Ny Kompositions Musik. Mellemtrin x     4 

Stamp Stamp - et stompshow Udskoling x     3 

Stine Michel med orkester Himmelhøj Indskoling x     4 
Stine Michel og 
EventyrOrkestret 

Stine Michel og 
EventyrOrkestret   x    4 

Streetbillies 

Old-time music - 
Bjergmusik fra 
Appalacherne Mellemtrin x  x  x 3 

Strejf Strejf af Brasilien Mellemtrin x     4 

Svin Svin Udskoling x    x 4 

Svøbsk Forførende folkemusik Indskoling x x    4 

Syrian Expat Ensemble Syrian Expat Ensemble Mellemtrin x   x x 4 

Søren Krogh og Marie Frank 
Højskolesangbogen - et 
stykke dansk kulturarv Udskoling x     4 

Tamra & The Twin Reverbs 
HEE HAW!!! Country Music 
før og nu Udskoling x     3 

Tangokvintetten 
Tango for livet - Livet for 
tango Udskoling x    x 5 

Teenage Love Teenage Love Udskoling x  x  x 2 

The Dixieland Gipsyband The Dixieland Gipsyband Mellemtrin x     4 

Thomas Sandberg App Jam Music Lab Mellemtrin x     1 

Timeland 
Alt godt fra lydhavets 
klangbund Udskoling x     2 

Timemachine Rockguitarens historie Mellemtrin x     3 

To ensomme musikere Fortryllende barokmusik   Indskoling x    x 2 

Trolle og Tormod Reggae skal ud til børnene Indskoling x x    4 

Trolska Polska Trolska Polska   x    5 

Trommetrolden 
Trommetroldens 
hemmelighed   x    5 

Trut & Lut 

Leve Musikken - 
Renaissancekrimi fra Chr 
IV´s tid Indskoling x     2 

Tumult 

Djævelsk dansant og 
gudsbenådet, så englene 
synger Udskoling x     4 

Ulla Abdullas Cocobongoband Karla og Splyff Indskoling x     4 

Ulla Abdullas Cocobongoband Sille Krokodille Show   x    4 

Varieté Velociped Brahms på cykel Indskoling x    x 3 

Virelai 
Middelaldermusik for fuld 
udblæsning Indskoling x x    4 

Visual Harmonica Visual Harmonica   Udskoling x     2 



Viva  Emilio og pumaen  Indskoling x x x  x 4 

Vokalselskabet Glas Nordisk a Cappella Mellemtrin x    x 6 

Wenzell & Bugge Wenzell & Bugge Mellemtrin x  x   2 

Woodpeckers Recorder Quartet Kvidrende klange Indskoling x  x  x 4 

Zenobia Carl Nielsen i børnehøjde Indskoling x     3 

Ørehængerne 
Musik for og til Kamæleon-
unger   x    4 

   105 35 17 5 23 3,47 

 
Se mere om musikerne på lms.dk/katalog 
 
 
 

  



 

Samarbejdskommuner 2016 
 
 
Kommune 1 årig aftale skole 3 årig aftale skole Kulturpakker Kamæleon 
Albertslund x      

Allerød x    

Billund   x    

Bornholm   x  x 

Esbjerg   x    
Fredensborg   x  x 

Frederiksberg x      

Frederikshavn x      

Frederikssund x      

Faaborg-Midtfyn       x 

Gladsaxe       x 

Guldborgsund   x   x 

Haderslev x   x  

Halsnæs x      

Hedensted   x    

Helsingør   x   x 

Herlev   x    
Hillerød   x   x 

Hjørring x      

Holbæk x      

Horsens   x   x 

Hvidovre   x    

Høje-Taastrup       x 

Hørsholm   x    

Ikast-Brande   x   x 

Ishøj   x    

Kalundborg x   x x 

Kerteminde       x 

Kolding       x 

Køge  x    

Langeland   x    

Lemvig x      

Lolland   x    

Lyngby-Taarbæk x    

Mariagerfjord x      
Middelfart x      

Morsø x   x x 

Norddjurs   x    



Næstved   x   x 

Odder   x    

Odsherred   x    

Roskilde   x   x 

Rudersdal   x   x 

Samsø   x    

Skanderborg x   x x 

Skive   x   x 

Slagelse  x    

Sorø x      

Svendborg       x 

Sønderborg   x    

Thisted   x    

Tønder   x    

Tårnby   x    

Vejen   x    

Vejle   x    
Vesthimmerlands x      

Viborg   x   x 

Vordingborg x     x 

Ærø    x 

Aabenraa   x   x 

Aalborg x      
Aarhus x      

 21 34 4 24 

 
Oversigten viser det antal indgåede aftaler, der omfatter aktiviteter i kalenderåret 2016.  
Kolonne 2 og 3 er aftaler om skolekoncerter – Musik i Tide ordningen – af hhv. 1 og 3 års 
varighed. 
Kolonne 4 er kommuner, hvor vi har indgået aftale om KulturPakker (som dermed også 
modtager skolekoncerter). 
Kolonne 5 er kommuner, hvor vi har aftale om Kamæleonkoncerter. 
 
 
 
 
  



Skolernes evalueringer 
 
 
 
 
2016 – antal evalueringer: 968 (af 2423 mulige = 40%) 
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Karaktersnit 4,89 4,76 4,64 4,45 4,77 4,87 
% Ved ikke 0,7 0,5 1,1 26,3 0,3 13,5 

 
2015 – antal evalueringer: 898 (af 2312 mulige = 39%) 

Karaktersnit 4,88 4,73 4,64 4,45 4,75 4,86 
% Ved ikke 0,7 0,2 1,0 27,8 0,3 12,5 

 
2014 – antal evalueringer: 712 (af 2000 mulige = 36%) 

Karaktersnit 4,83 4,68 4,56 4,40 4,70 4,84 
% Ved ikke 0,6 0,6 1,5 23,9 0,4 12,4 

 
2013 – antal evalueringer: 816 (af 2350 mulige = 35%) 

Karaktersnit 4,86 4,70 4,60 4,33 4,72 4,82 
% Ved ikke 0,7 0,7 1,3 22,9 0,6 15,2 

 
2012 – antal evalueringer: 926 (af 2012 mulige = 46%) 

Karaktersnit 4,84 4,67 4,55 4,29 4,68 4,75 
% Ved ikke 0,6 0,5 1,6 20,1 0,5 9,2 

 
 
 
 
 

  



Musikernes evalueringer 
 
 
 
 
2016 – antal evalueringer: (1966 af 2423 mulige = 81%) 
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Karaktersnit 4,69 4,73 4,46 4,06 4,68 4,67 4,90 4,93 
% Ved ikke 1,6 0,6 0,4 35,4 0,7 0,3 - - 

 
2015 – antal evalueringer: (1810 af 2312 mulige = 78%) 

Karaktersnit 4,65 4,70 4,35 4,05 4,66 4,62 4,90 4,96 
% Ved ikke 1,5 0,4 0,5 34,0 0,8 1,1 - - 

 
2014 – antal evalueringer: (1544 af 2000 mulige = 77%) 

Karaktersnit 4,64 4,69 4,39 3,95 4,62 4,59 4,87 4,98 
% Ved ikke 3,4 1,4 0,9 32,9 1,4 0,9 - - 

 
2013 – antal evalueringer: 1755 (af 2350 mulige = 75%) 

Karaktersnit 4,57 4,65 4,26 3,84 4,53 4,51 4,84 4,89 
% Ved ikke 1,9 0,7 1,4 34,4 1,0 0,7 - - 

 
2012 – antal evalueringer: (1664 af 2012 mulige = 83%) 

Karaktersnit 4,65 4,71 4,36 3,93 4,62 4,56 4,90 4,48 
% Ved ikke 3,2 0,8 0,8 28,0 0,7 0,5 - - 
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