Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik:
Evaluering af Concerto Copenhagen – 2015
Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af
Concerto Copenhagens virksomhed de første to år af rammeaftalen mellem udvalget og Concerto
Copenhagen for perioden 2012 til 2015. Rapporten vurderer målopfyldelsen i 2012-2013 og beskriver
eventuelle behov for aftalejusteringer og nye udviklingsmuligheder den resterende del af aftaleforløbet.

1. Evalueringsgrundlag
Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger til ensemblet, som er udtrykt i
den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Concerto Copenhagen for
perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015. Udvalgets viden om ensemblets virksomhed baserer sig dels
på den midtvejsstatus, som ensemblet har indsendt i september 2014, dels på evalueringsmødet den 6.
oktober 2014 og dels på den løbende dialog der har været mellem udvalget og ensemblet i aftaleperioden,
herunder det direkte kendskab udvalgets medlemmer har til ensemblet gennem hjemmeside, sociale medier,
presse mv.
Ved mødet den 6. oktober 2014 deltog:
For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik:
•

Bente Dahl, udvalgsformand

•

Henrik Jansberg, udvalgsmedlem

•

Maria Frej, udvalgsmedlem

•

Jan Ole Traasdahl, Kulturstyrelsen

For Concerto Copenhagen:
•

Bodil Busk Laursen, næstformand for bestyrelsen

•

Nikolaj de Fine Licht, administrator

Ud over denne specifikke evaluering af Concerto Copenhagen har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik udarbejdet en generel rapport, som analyserer og vurderer den samlede situation vedrørende de
tre specialensembler – Ars Nova Copenhagen, Athelas Sinfonietta Copenhagen og Concerto Copenhagen.
Denne rapport og udvalgets generelle evaluering af specialensemblerne offentliggøres på
www.kulturstyrelsen.dk og www.kunst.dk i januar 2015.

2. Hvordan er det gået i 2012-2013?
Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering,
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•

at Concerto Copenhagens koncertvirksomhed og formidling har været af meget høj kvalitet, både
nationalt, internationalt og gennem radiofoni, digitale medier mv.

•

at Concerto Copenhagen med et differentieret formidlingsarbejde er lykkedes med at ramme et særdeles
stort publikkum.

•
•

at Concerto Copenhagen spiller en central rolle for synliggørelsen af dansk musik i udlandet
at Concerto Copenhagen gennem den tidlige musik bidrager til at styrke musikglæden hos børn og
unge, især udøvere på MGK-niveau.

•

at Concerto Copenhagen gennem sin virksomhed og sine visioner har demonstreret et stort potentiale
for videreudvikling, både som et landsdækkende ensemble i Danmark og som et dansk ensemble med
stor international virksomhed på højeste internationale niveau.

•

at Concerto Copenhagen arbejder aktivt og kvalificeret med at udvikle ensemblet – i samarbejde med
bestyrelsen og den daglige ledelse.

•
•

at Ribe-projektet har været fremragende med stor publikumsinteresse.
at ensemblets samarbejde med en dansk samtidskomponist om at udvikle koncertformer, som med nye
værker reaktualiserer tidligere musiktraditioner på en ny måde, er spændende og relevant.

3. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefalinger
Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling
•

at Concerto Copenhagen videreudvikler sin virksomhed med høje ambitioner inden for alle sine
virksomhedsområder.

•

at Concerto Copenhagen frem mod perioden 2016-2019 videreudvikler sin strategi om at blive hele
Danmarks barokorkester.

•

at potentialet for formidling til børn og unge fremover i højere grad bør udnyttes, således at et større
antal børn og unge i hele landet møder den levende musik.

•

at Concerto Copenhagen arbejder på at styrke sin internationale virksomhed i perioden 2016-2019.

•

at Concerto Copenhagen fortsat styrker den internationale synlighed.

4. Øvrige bemærkninger
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik opfordrer Concerto Copenhagen til at udvikle en strategi
og en finansieringsplan, der viser orkestrets muligheder for i perioden 2016-2019 at styrke sin virksomhed
som beskrevet herover.
Et eventuelt øget driftstilskud fra udvalget vil være betinget af, at Concerto Copenhagen kan opnå væsentlig
medfinansiering fra fonde mv.

5. Justering af de aftalte resultatmål for perioden 2014-2015
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik imødekommer hermed orkestrets ønske om nedjustering
af de forventede resultatmål i 2015:
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Mål

Rammeaftale

Justeret til

Koncerter i lokalområdet (50 km radius)

30

22

Koncerter i resten af landet

10

10

Koncerter i udlandet

14

10

Koncerter i alt

54

42

8

8

Publikum ved koncerter i lokalområdet (50 km radius)

4.200

3.800

Publikum ved koncerter i resten af landet

1.800

1.800

Publikum ved koncerter i udlandet

7.000

3.000

13.000

8.600

200

200

Heraf koncerter særligt rettet mod børn og unge

Publikum ved koncerter i alt
Heraf publikum ved koncerter særligt rettet mod børn og unge

Nedjusteringen skyldes, at Concerto Copenhagen ikke gennemfører en egenproduceret opera i 2015, at en
6-årig bevilling fra en privat fond med henblik koncerter i Danmark udenfor Københavnsområdet ophører
med udgangen af 2014, og endelig at bestyrelsen har valgt at satse fundraising-kapaciteten primært på 25års jubilæumsåret 2016. 2015 forventes dermed at blive et år med lidt færre aktiviteter end normalt.

6. Påtegning
Dato: 29. januar 2015

Bente Dahl

Jan Ole Traasdahl

formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik

chefkonsulent, Kulturstyrelsen
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Midtvejsstatus for Concerto Copenhagen
Denne midtvejsstatusrapport gør rede for Concerto Copenhagens virksomhed og resultater de første to år af
aftalen mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, og Concerto Copenhagen for perioden 1.
januar 2012 til 31. december 2013. Rapporten konkluderer og vurderer målopfyldelsen i 2012-2013 og
beskriver eventuelle ønsker om justeringer og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet
og i en eventuelt ny aftaleperiode fra 2016.

1. Hvordan er det gået i 2012-2013?
1.1.

Koncertvirksomhed

Alle mål i rammeaftalens pkt. 6.1 for koncertvirksomhed er blevet opfyldt. Koncertvirksomheden er opdelt i
seks aktivitetsområder:
- International koncertvirksomhed
- National koncertvirksomhed udenfor København
- Egen koncertserie i København
- Én årlig optræden på Det kgl. Teater
- Én årlig egenproduceret opera
- Nye koncertformater m.m.
I nøgletallene for afholdte koncerter og for antal af publikum i perioden 2012-13 (se pkt. 4) ses mindre
afvigelser fra de estimerede tal. Afvigelserne i antallet af koncerter er meget små, og afvigelserne i
publikumstal kan forklares ud fra den usikkerhed, hvormed publikumstallene blev estimeret forud for
rammeaftalens indgåelse.
Der er grund til at opholde sig ved nogle af aktivitetsområderne.
Concerto Copenhagens internationale koncertvirksomhed står fortsat meget stærkt, hvor orkestret i dag er
den mest ”kultureksporterende” danske orkesterformation.
Concerto Copenhagens kunstneriske kvalitet er udslagsgivende for denne position, der i 2012-13 har ført
orkestret til førende europæiske spillesteder og festivaller så som Musikverein (Wien), Wiener Konzerthaus
(Wien), Bozar (Bruxelles), De Doelen (Rotterdam), Stockholm Konserthus (Stockholm), MecklenburgVorpommern Festivalen (Wismar), Thüringer Bachwochen (Arnstadt), Festspiele Potsdam-Sanssouci
(Berlin), Festival Internacional Cervantini (Mexico) m.fl.
Det er også orkestrets høje kunstneriske niveau, der tiltrækker de dirigenter og solister, som medvirker og
således sikrer orkestret en fortsat meget høj placering i det internationale kredsløb for tidlig musik. Foruden
Lars Ulrik Mortensen kan nævnes Jordi Savall, Alfredo Bernardini og Andrew Lawrence-King, der alle har
ledet ét eller flere projekter i perioden.
Det høje kunstneriske niveau bevirker også øget efterspørgsel på de elektroniske platforme. Det mest
udtalte eksempel herpå er, at de 5-7 live-optagelser med Concerto Copenhagen, som DR P2 Musik indenfor
sin medieaftale med orkestret stiller til rådighed for det internationale radiosamarbejde EBU, på årsbasis
medfører gennemsnitligt 60 transmissioner verden over, og Concerto Copenhagen er dermed internationalt
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det mest live-transmitterede danske orkester – også sammenlignet med DRs egne ensembler – og dermed
en af de væsentligste ”ambassadører” for dansk musikliv i udlandet.
Anmeldelser er også en supplerende faktor i belysningen af orkestrets status nationalt og internationalt.
Overalt modtages orkestret positivt. Herunder bringes et udpluk af anmeldelser af koncerter i perioden 201213.
“Musikerne og Lars Ulrik Mortensen har virkelig ændret den måde, musikken fra barok og rokoko
spilles og opleves I dette land” – citat af Michael Boder
Berlingske Tidende 19/6 2012 – artikel af Trine Munk Pedersen og Søren Schauser
”Concerto Copenhagen’s performances ooze abundantly with charm, wisdom and warmth”
Gramophone Magazine juni 2012 – David Vickers
“Forestillingens dynamo var som forventet Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen i
orkestergraven. Deres Messias steg til vejrs i en usædvanlig fascinerende udforskning af retorisk
ekspressivitet, som man aldrig har hørt i dette værk herhjemme.
Information 17/9 2012 – Valdemar Lønsted
”Concerto Copenhagen holder niveauet som Skandinaviens stærkeste barokband”
Berlingske Tidende 8/2 2013
”Barokkens musikalske DNA til udtryk i kirken”
Dagbladet Køge 14/2 2013 – Martin Norddahl
”Uafviselig barokcharme” ... ”Skønsang og skønklang for fuld skrue og alligevel i total kontrol”
Politiken 14/4 2013 – Henrik Friis
”Concerto Copenhagen has been delivering ’new music from the past’ since 1991 and has
become known for its vital, vibrant performances and its strong communcation with its audience”
International Arts Manager Magazine april 2013
”Concerto Copenhagen med Lars Ulrik Mortensen i spidsen er ikke uden grund kaldt Nordens
fornemste barokorkester” ... ”Musikerne har smil på læben, selv under de vanskeligste passager.
Og hvilken præcision! Sådan skal barokmusik spilles – og synges”
Helsingør Dagblad 25/4 2013 – Ole Josephsen
”CoCo er den rene kanel” ... ”Orkestret er et af de bedste på dansk jord”
Berlingske Tidende 23/12 2013 – Søren Schauser
Et væsentligt fokuspunkt har været Concerto Copenhagens 4-årige udviklingsprojekt 2011-14 til etablering af
egen-produceret opera. Se venligst vedhæftet rapport over projektet (bilag 3).
Copenhagen Opera Festival har været samarbejdspartner på udviklingsprojektet som leverandør af platform,
formidling og del-finansiering og vil også i fremtiden være partner for disse operaprojekter. Som det fremgår
af rapporten vil næste trin bl.a. indebære udbygning med partnerskaber i udlandet (operahuse, festivaller) –
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formentlig primært i den tysksprogede del af Europa – så projekterne gennem samproduktion samlet set får
større berøringsfalde publikumsmæssigt og dermed større gennemslagskraft – også nationalt.
I orkestrets jubilæumsår 2016 genoptages egen-produceret opera i samarbejde med Copenhagen Opera
Festival, og der planlægges en opførelse af Kærlighed uden strømper af Wessel/Scalabrini med
efterfølgende DVD og CD-indspilning for dacapo. I dialog med nye partnere og operafestivalen vil der blive
lagt en ny 4-årsplan 2017-20 for årligt tilbagevendende operaproduktioner.
Endelig bør også udvikling af projekter med alternative koncertformer og formidling fremhæves. Det er et
område, Concerto Copenhagen lægger stigende vægt på, hvilket har medført spændende projekter – både
pilotprojekter og endelige formater – i samarbejde med undervisningsinstitutioner og museer med mere.
Projekteringen af hovedparten af projekterne lå i perioden 2012-13, hvorfor også de projekter, der først
eksekveres efter 2013, nævnes her:
- Siden 2011 gennemføres hvert år et workshop-projekt i samarbejde med DKDM med deltagelse af
studerende og enkelte musikere fra Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen og
koncertmester Peter Spissky
- Siden 2012 eksperimenteres der med ændrede koncertformer i et projekt kaldet CoCo Pilots under ledelse
af musiker og story-teller Poul Høxbro
- I 2013 gennemførtes et storstilet formidlingsprojekt i Sønderjylland - se rapport i bilag 3
- I 2014 påbegyndes et årligt tilbagevendende samarbejde med MGK i København, hvor talentfulde unge
ledes igennem et barok-projekt af koncertmester Peter Spissky
- Ligeledes i 2014 gennemføres et formidlingsprojekt kaldet Barokekspeditionen i samarbejde med Statens
Museum for Kunst rettet mod børn i aldersgruppen 1.-3. klasse.
1.2.

Indspilning, markedsføring og distribution

De mål der sattes i rammeaftalens pkt. 6.2 for indspilning, markedsføring og distribution er blevet opfyldt i
aftalens første to år på nær målet om en bi-årlig DVD-indspilning. Den manglende DVD-indspilning er ikke
realiseret af økonomiske grunde, da det ikke lykkedes at finde partnere, der kunne medfinansiere dem. Som
nævnt er der et DVD-projekt under planlægning i 2016.
Udbud af live-optagelser på eget website blev som planlagt implementeret i 2013.
Den nationale markedsføring der varetages af orkestret selv gennemførtes ad Concerto Copenhagens
primære kanaler, herunder venneforening (+200 medlemmer), nyhedsmail (+1.300 modtagere), Facebook
(+3.000 Likes) og website samt samarbejdspartnere, primært Politiken Plus og Copenhagen Opera Festival.
Det lykkedes at opfylde målene for journalistisk omtale, men det er generelt svært for kulturlivet at fange
mediernes interesse.
Målene for anmeldelser overopfyldtes, og der er tale om positive til meget positive anmeldelser både i
danske og udenlandske medier.
1.3.

Formidling af musik, herunder formidling til specifikke målgrupper

De mål der sattes i rammeaftalens pkt. 6.3 for formidling af musik, herunder i forhold til specifikke
målgrupper, er samlet set blevet opfyldt i aftalens første to år på nær målet om implementering af
programmet ”CoCo:Mini”, som henvender sig til børnehavebørn. Der har ikke været ressourcer til at udvikle
og implementere dette program.
Programmet ”CoCo: Rytme, harmoni og melodi”, der henvender sig til børn i folkeskolen, blev projekteret i
aftales to første år, men er først blevet implementeret i 2014, hvor det til gengæld har været en succes.
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Ledelsen har i 2013 i nogen grad skiftet fokus væk fra tanken om ”traditionelle” skolekoncerter og over på
projekter med samarbejdspartnere, hvor ”børnene kommer til os”. I 2014 er projektet ”Barokekspeditionen”
for børn i 2.-3. klasse i samarbejde med Statens Museum for Kunst således blevet implementeret med stor
succes.
Det er lykkedes at fastholde og udvikle kernemålgruppen, hvilket primært ses af stigende publikumstal ved
egen koncertserie i København og positive resultater for publikumstal hos arrangørerne.
1.4.

Dynamo for et levende og aktivt musikmiljø

De mål der sattes i rammeaftalens pkt. 6.4 for at fremstå som en dynamo for et levende og aktivt musikmiljø
er blevet opfyldt i aftalens første to år på nær målet om ”Samarbejde med uddannelsesinst. ifm. egen opera”,
der blev skrinlagt på grund af manglende ressourcer.
I 2012-13 er det lykkedes at fastholde samarbejdet med DKDM, at inddrage studerende/nyudklækkede
kandidater i visse projekter og at samarbejde med andre ensembler (Raschèr Saxophone Quartet). I 2014
finder der samarbejde sted med vokalensemblet Ars Nova.
Et nyt aspekt, som ikke indgår i rammeaftalen, er kommet til, da der i 2013 gennemførtes to
samarbejdsprojekter i formidlingsøjemed: samarbejde med uddannelsesinstitutionen Sonic College gående
ud på unges re-mix og formidling af Bachs h-mol messe, og samarbejde med amatørkor i Syddanmark som
forberedelse til koncert i Ribe. Der findes en rapport for projektet i bilag 3.
Samarbejde med MGK blev formaliseret i 2013 og vil udmøntes for første gang i efteråret 2014.
Det er vigtigt at understrege, at Concerto Copenhagen opererer i et internationalt felt for tidlig musik.
Orkestrets funktion som dynamo for et aktivt musikliv skal hele tiden ses i et internationalt perspektiv, idet
ensemblet både tiltrækker og inviterer udenlandske musikere og solister i et omfang, der er unikt i Danmark.
At deltage under Lars Ulrik Mortensens ledelse i et projekt med Concerto Copenhagen er så attraktivt på
europæisk plan, at administrationen oplever en lind strøm af henvendelser fra musikere og sangere, der
ønsker og håber på at kunne deltage i et projekt. Desværre må langt de fleste afvises, da ressourcerne ikke
tillader flere aktiviteter end de gennemførte.
Man kan sige, at det kunstnerisk-kvalitative grundlag for at oprette og drive et tidlig-musik akademi i
tilknytning til primærvirksomheden er til stede.
1.5.

Videreudvikle en unik kunstnerisk profil

De mål der sattes i rammeaftalens pkt. 6.5 for at videreudvikle en unik kunstnerisk profil er blevet opfyldt i
aftalens første to år. Det er primært sket gennem de under pkt. 1.1 omtalte kunstneriske eksperimenter.
Særligt skal fremhæves de egenproducerede operaer og gennemførelsen af projektet med kombination af
både gammel og ny musik, herunder et til lejligheden bestilt værk af Karl Aage Rasmussen. Med i billedet
hører desuden 2 projekter uden dirigent i traditionel forstand men under ledelse af én af orkestrets musikere,
hvilket udvikler ensemblets sammenhængskraft og selvstændige udtryk.
Concerto Copenhagen har fortsat arbejdet med justering og opdeling af de musikalske prøver ifm. visse
projekter for på den måde at udvikle orkestrets tekniske kunnen. Videreudvikling af kunstnerisk profil sker
også gennem nye koncertformater (CoCo Pilots der bl.a. indeholder en fortæller) og løbende gennem
samararbejdet med Lars Ulrik Mortensen, der er én af vor tids største musikalske kapaciteter indenfor sit
område uden kunstneriske kompromiser, samt gennem arbejdet med gæstedirigenter ligeledes i den
internationale elite så som Alfredo Bernardini.
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1.6.

Synlighed i offentligheden

De mål der sattes i rammeaftalens pkt. 6.6 med henblik på synlighed i offentligheden er blevet opfyldt i
aftalens første to år. Jvnf. pkt. 1.2. sker Concerto Copenhagens synliggørelse primært gennem de
umiddelbart tilgængelig platforme, idet økonomien ikke tillader markedsføring og kampagner af mere
overgribende karakter. Der gennemførtes dog et omfattende outreach-arbejde i forbindelse med opførelsen
af Bachs h-mol messe i Ribe Domkirke – finansieret af en privat fond – som viste, hvor langt og alsidigt det
er muligt for Concerto Copenhagen at nå ud, hvis midlerne til at gøre det med findes.
Concerto Copenhagen har udarbejdet pressemapper for 2012-13, der afspejler orkestrets samlede synlighed
i dansk og udenlandsk presse; disse vil foreligge på mødet i fysisk form.
I 2013 implementeredes et nyt website.
Gennem Concerto Copenhagens mediesamarbejdsaftale med DR P2 Musik finder der en omfattende
promovering og afspejling af Concerto Copenhagens virksomhed i Danmark, som når kanalens målgrupper.
Gennem DRs samarbejdsaftale med EBU-netværket når DRs live-optagelser med Concerto Copenhagen ud
til et meget bred skare af radiolyttere over hele verden - se bemærkningerne til pkt. 4, tabel 2. Concerto
Copenhagen er således langt mere kendt udenfor landets grænser, end et snævert kig på synligheden i de
trykte medier kan give indtryk af.
Målene for journalistisk omtale i 2012-13 er alle overopfyldte (se nedenfor), især bemærker man at målet for
omtale i Danmark og i udlandet er væsentligt over målet, hvilket tages som udtryk for, at det er lykkedes at
øge synligheden i offentligheden i afgørende grad.

2. Hvad vil ensemblet gøre for at blive endnu bedre i 2014-2015?
Først og fremmest skal det understreges, at jvnf. pkt. 1 ovenfor har Concerto Copenhagen i 2012-13 stort set
opfyldt alle de mål, der fremgik af rammeaftalen.
Nedenstående gennemgang vil derfor med enkelte undtagelser beskæftige sig med, hvorledes de gode
resultater fastholdes i 2014-15.
2.1.

Koncertvirksomhed

I 2014 forventes det at kunne realisere ramme aftalens nøgletal. Arbejdet med kunstnerisk fornyelse
fortsættes gennem bl.a. egen-produktion af opera, deltagelse i en kammeropera med musik skrevet af Bo
Holten og søsættelsen af en langsigtet plan om tilknytning af Karl Aage Rasmussen som huskomponist.
I 2015 vil rammeaftalens måltal for antal af koncerter og publikum ikke kunne nås. Det skyldes flere faktorer:
ledelsen har besluttet ikke at gennemføre egen-produceret opera i 2015, en 6-årig bevilling fra en privat fond
med henblik koncerter i Danmark udenfor Københavnsområdet ophører med udgangen af 2014, og endelig
har ledelsen valgt at satse fundraising-kapaciteten primært på 25-års jubilæumsåret 2016, hvorfor 2015 alt i
alt forventes at blive et år med lidt færre aktiviteter end normalt. Eneste undtagelse er de didaktisk
orienterede projekter med samarbejdspartnerne DKDM, MGK og SMK, som forventes at blive fortsat og for
nogles vedkommende udbygget i 2015.
2.2.

Indspilning, markedsføring og distribution

I 2014-15 forventes 3 tidligere foretagne CD-indspilninger at udkomme. En DVD-produktion planlægges på
basis af optagelser af egen-produceret opera i 2014. Dette kræver dog supplerende finansiering for at kunne
realiseres. Derfor forbehold for realiseringen.
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2.3.

Formidling af musik, herunder formidling til specifikke målgrupper

I 2014-15 forventer orkestret at fortsætte og videreudvikle de formidlingsprojekter, der omtales under pkt.
1.3, herunder et nyt formidlingsprojekt i samarbejde med Statens Museum for Kunst med henblik på voksne;
projektet er inspireret af succes’en med formidlingsprojektet ”Barokekspeditionen” for børn omtalt
andetsteds. Det er endvidere målet at arbejde videre med projektet ”CoCo Pilots” og andre beskrevne
projektideer, der primært har til formål at præsentere musikken på nye måder for nye målgrupper.
2.4.

Dynamo for et levende og aktivt musikmiljø

I 2014-15 fortsættes og udbygges samarbejdet med DKDM og MGK om workshop-projekter, der har til
formål at inspirere nuværende og kommende musikstuderende til at arbejde med den klassiske musik på
den specielle måde, som barokmusikken repræsenterer.
I 2014 planlægges flere samarbejdsprojekter med andre musikensembler sted - både nationale og
internationale.
2.5.

Videreudvikle en unik kunstnerisk profil

I 2014 gennemføres endnu en egen-produceret opera i samarbejde med Copenhagen Opera Festival.
Denne produktion er den sidste i et 4-årigt udviklingsprojekt netop med henblik på udvikling af en unik
kunstnerisk profil. Som nævnt arbejdes med en ny fire-årsplan for egenproduktion af opera 2017-2020 med
en særlig jubilæumsproduktion i 2016.
Fra og med 2015 og 2 1/2 år frem har orkestret opnået Legatudvalgets støtte til tilknytning huskomponisten
Karl Aage Rasmussen. Dette engagement skal medvirke til udviklingen af en unik kunstnerisk profil, idet Karl
Aage Rasmussen ikke alene skal skrive enkelte nye værker til orkestret, men også indgå i den løbende
dialog angående kunstnerisk profil og repertoireudvikling.
I 2015 planlægges et internt seminar for orkestrets musikere og ledelsen med henblik på udvikling af profilen
– både kunstnerisk og kommunikationsmæssigt.
2.6.

Synlighed i offentligheden

Synlighed i offentligheden opnås gennem et sæt af initiativer og tiltag, og som nærværende rapport viser, er
det lykkedes at overopfylde rammeaftalens nøgletal for synlighed. Concerto Copenhagen agter først og
fremmest at fortsætte ad de kanaler, der hidtil er anvendt og som er beskrevet andetsteds.
Hver gang et projekt med en ny eller ændret profil søsættes, bliver det afspejlet og dokumenteret – såvidt
muligt også i form af videoindslag som deles via de sociale medieplatforme. Dermed øges synligheden
uafhængig af den trykte presse.
Concerto Copenhagen ønsker fremover at udvikle større og mere gennemslagskraftige formidlingsprojekter,
mere herom nedenfor. Desuden fremlægges pressemapper på mødet jvnf. bilag 2.

3. Ensemblets vigtigste muligheder og udfordringer 2016-2019
For perioden 2016-19 er det Concerto Copenhagens mål at implementere en ny strategi, hvis arbejdstitel er
Hele Danmarks barokorkester.
Efter det er kommet frem, at DRUO trues af lukning, vil strategien kunne udvides til, at Concerto
Copenhagen kommer til at stå overfor at skulle udfylde rollen som Danmarks professionelle kammerorkester.
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”Hele Danmark” skal forstås i bredest mulig forstand: geografisk, demografisk, didaktisk, genremæssigt Concerto Copenhagens mål er at opnå kontakt med hver eneste borger landet, som potentielt ville kunne
have glæde af at møde orkestrets musik.
Strategien baseres på erfaringerne fra de tidligere år:
Strategien baseres på erfaringerne fra tidligere år, hvor store udviklingsprojekter har været sat i søen og
implementeret. Det drejer sig om:
1. Geografisk udbredelse til hele landet 2009-14, finansieret af OAK Foundation
2. Udvikling af egen-produceret opera 2011-14, finansieret af en række private fonde, især A. P. Møller
Fonden
3. Et storstilet ourtreach- og formidlingsprojekt i Region Syd i 2013, finansieret af Sportsgoods Fonden
4. Samarbejds- og egne projekter vedrørende undervisning, formidling og alternative koncertformer fra 2012
og frem, finansieret of private fonde.
Projekterne 1.-3. er dokumenteret i hver sin rapport, som følger vedlagt.
Projekterne har givet orkestret den fornødne indsigt og erfaring til at løfte opgaven med at implementere og
permanentgøre de nye aktivitetsområder, som kan opsummeres således:
1. Fuld geografisk udbredelse i Danmark.
2. Storstilede kunstprojekter, herunder en årlig egen-produceret opera samt udforskning af mødet mellem
tidlig og ny musik og mellem den tidlige musik og andre musikgenrer og kunstarter.
3. Storstilede og geografisk udbredte formidlingsprojekter, både selvstændige og i samarbejde med andre
institutioner, herunder fra 2016 bl.a. et årligt sommer-barokmusikkursus for talentfulde unge.
Sideløbende hermed skal orkestrets hidtidige aktiviteter - som de kan findes beskrevet i rammeaftalens pkt.
6 - naturligvis finde sted og udvikles yderligere hvor muligt, herunder opretholdelsen og videreudviklingen af
den stærke position på det internationale marked.
Formålet med implementeringen af visionen Hele Danmarks barokorkester/Danmarks professionelle
kammerorkester er at forløse det store potentiale – både kunstnerisk og formidlingsmæssigt – som orkestret
besidder, og som hidtil har kunnet realiseres gennem de ovennævnte tidsbegrænsede og privat finansierede
projekter.
Orkestrets bestyrelse og ledelse vurderer, at tiden – især med den planlagte nedlæggelsen af DRUO – er
kommet til seriøst at forsøge at skabe grobund for en fuld udfoldelse af Concerto Copenhagens potentiale,
så det forankres som Danmarks nationalt og internationalt kendteste professionelle kammerorkester med
speciale i barokmusik – kendetegnet af højeste kunstneriske kvalitet, innovation i programlægningen med
inddragelse af nutidig musik samt som frontløber for nye formidlings tiltag.
Orkestrets økonomiske grundlag i forholdet mellem statslig støtte, private midler og indtægtsgrundlag i øvrigt
skal drøftes og justeres for at implementere denne vision. Med den af internationale faktorer bestemte
kunstneriske planlægningshorisont er det nødvendigt at opnå en sikring af orkestrets basisfinansiering i en
længere periode, så ledelsen kan agere i et længere tidsperspektiv.
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På basis af de ovenfor nævnte udviklingsprojekter og mange års erfaring kan vi udstikke de områder, hvor
Concerto Copenhagens virksomhed skal sikres et økonomisk fundament:
1. Fuld geografisk udbredelse.
2. Prøveforløb på internationale projekter finansieret for at opnå konkurrencedygtighed i udlandet.
3. Del-finansiering af kunstneriske udviklingsprojekter (opera med mere).
4. Regionale, nationale og digitale formidlingsprojekter.
5. Styrkelse af administrationen og af national og international markedsføring.
Inddækning af disse områder vil efter Concerto Copenhagens vurdering løbe op i ca. 2,4 mill. kr. årligt, som
skal tillægges den nuværende rammebevilling på 1,6 mill. kr. årligt, så det statslige engagement i orkestret
ville udgøre ca. 4 mill.kr. årligt. Concerto Copenhagen deltager naturligvis gerne i et møde, hvor detaljerne i
det økonomiske grundlag fremlægges og diskuteres.

4. Nøgletal 2012-13

publikumstal

koncerttal

koncerttal

koncerttal

2013 - realiseret

publikumstal

2013 - aftalt

publikumstal

2012 - realiseret

publikumstal

2012 - aftalt

koncerttal

Mål

Koncerter i lokalområdet (50 km radius)

30

3.500

29

14.100

18

3.800

17

4.800

Koncerter i resten af landet

14

2.100

11

1.100

14

2.100

13

2.400

Koncerter i udlandet

14

7.000

15

5.900

14

7.000

20

6.600

Koncerter i alt

58

12.600

55

21.100

46

12.900

50

13.800

1

25

1

30

3

75

1

25

Heraf koncerter særligt rettet mod børn og unge

Tabel 1. Aftalte og realiserede nøgletal for koncertvirksomheden i 2012-2013.

Mål

2012 - aftalt

2012 - realiseret

2013 - aftalt

2013 - realiseret

Antal indspillede CDer/DVDer

1

1

1

2

Antal værker tilgængelige på nettet

0

0

10

12

Antal værktransmissioner i radio/tv

20

9*)

20

9*)

Antal anmeldelser i danske medier

10

23

10

16

6

14

6

14

10

11

12

20

2

4

2

11

Antal anmeldelser i udenlandske medier
Antal øvrig omtale i danske medier
Antal øvrig omtale i udenlandske medier

Tabel 2. Aftalte og realiserede nøgletal for ensemblets øvrige opgaveområder i 2012-2013.

*) Begge år fandt der 9 direkte og forskudte radiotransmissioner sted af live-koncerter. Hertil kommer et
ukendt antal transmissioner og genudsendelser af dele af live-optagelser i DR, hvorfor kun det eksakt kendte
antal transmissioner angives her.
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DR og Concerto Copenhagen fører statistik over, hvor mange transmissioner af live-koncerterne, der finder
sted i udlandet via EBU-netværket. Live-koncerterne transmitteres af gennemsnitligt 60 radiostationer årligt
verden over, og hver transmission høres af gennemsnitligt 15 mill. lyttere årligt verden over.

5. Konklusioner på målopfyldelsen i 2012-2013 i forhold til aftalen med Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
Samlet set har Concerto Copenhagen nået de aftalte mål i rammeaftalens første 2 år. På nogle ganske få
punkter er nøgletal og punkter kun delvis eller sporadisk ikke nået, og der har samtidig fundet
overopfyldelser sted i perioden.
Der har været gennemført væsentlige kunstneriske og formidlingsmæssige udviklingsprojekter i perioden,
som har styrket orkestrets ”brand” og alsidighed.
Synlighed i pressen er gået bedre end forventet.
Det skal understreges, at perioden kun har kunnet gennemføres med de fine resultater takket være en
betydelig fondsstøtte. Det er en stor og konstant udfordring for den daglige ledelse at sikre kvalitet og
udvikling på dette i realiteten relativt usikre økonomiske grundlag, og der arbejdes ofte med temmelig korte
tidsfrister og meget smalle marginer i kunstnerisk meget væsentlige projekter.
I 2015 ser ledelsen sig nødsaget til at nedjustere aktivitetsniveauet og dermed forventningerne set i forhold
til rammeaftalens mål. Dette skyldes et stort pres på fundraisingen med henblik på projekter i jubilæumsåret
2016 samt ophør efter 2014 af nogle væsentlige flerårige fondsbevillinger, der har båret en del aktiviteter,
herunder ikke mindst den landsdækkende virksomhed. Situationen i 2015 illustrerer meget godt den
usikkerhed, der kendetegner Concerto Copenhagens eksistens.

6. Har rammeaftalen fungeret hensigtsmæssigt?
Er aftalens krav relevante, eller ville det styrke ensemblets arbejde, hvis aftalen var udformet på en
anden måde? Er kravene for vanskelige at leve op til og hvad kunne være bedre?
Vi finder at det har været relevant og rimeligt at arbejde ud fra aftalens udformning og krav.
Hvordan fungerer Kulturstyrelsens skabeloner og vejledninger på www.kulturstyrelsen.dk? Hvad
fungerer godt, hvad fungerer dårligt, og hvad kunne være bedre?
Vi – det vil i nogen grad sige vor revisor – har ved et par lejligheder ikke fuldt ud fulgt nogle skabeloner og
vejledninger, men det lader sig nemt forbedre.
Hvordan er den løbende dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og
Kulturstyrelsen? - Får ensemblet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget,
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Kulturstyrelsen kunne gøre bedre?
Vi sætter stor pris på den vejledning og opbakning, der findes hos Kulturstyrelsen. Vi har altid oplevet hurtig
og adækvat respons på henvendelser.
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7. Behov for justering af de aftalte handlingsplaner for perioden 2012-2013
Foranstående tabel viser ensemblets behov for justering af de aftalte handlingsplaner.
Nuværende aftaletekst

Forslag til justering

7. Nøgletal 2015
Koncertal lokalområde
Koncertal i resten af landet
Koncerter i udlandet
Koncerter ialt
Publikumstal lokalområde
Publikumstal resten af landet
Publikumstal udland
Publikumstal ialt

22
10
10
42
3.800
1.800
3.000
8.600

Begrundelse
Begrundelsen fremgår af pkt. 2.1
ovenfor.

8. Påtegning
Dato: 29. september 2014,
Daglig leder: Nikolaj de Fine Licht
Bestyrelsesformand: Per Erik Veng

9. Bilag
1. Årsregnskab 2013
2. Pressemapper for 2012 og 13 (forefindes kun papirbaseret og fremlægges ved mødet 6. oktober)
3. Tre rapporter:
- Koncertvirksomhed i hele landet 2009-14 finansieret af OAK Foundation.
- Opera i eget regi, et udviklingsprojekt 2011-14 finansieret af forskellige fonde.
- Et formidlingsprojekt for Bachs h-mol messe 2013 finansieret af Sportsgoods Fonden
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September 2014
Rapport
National udbredelse - Concerto Copenhagen i hele Danmark 2009-14
Indledning
2002 var et vigtigt år for Concerto Copenhagen. Takket være orkestrets medvirken i den store succes,
som opførelsen af Händels opera Giulio Cesare på Det kgl. Teater fik, tog udviklingen fart; en
udvikling som fortsatte ret ufortrødent frem til 2008. I denne periode byggede Concerto Copenhagen
en egen koncertserie op i Garnisons Kirke i København, optrådte jævnligt på Det kgl. Teater og
forbedrede sin internationale position væsentligt.
Men udenfor landets hovestad var der yderst få optrædener.
Dette forhold skyldtes ikke et valg fra Concerto Copenhagens side. Det skyldtes udelukkende, at
mens landet har mange koncertsale, musikforeninger og festivaller, er det karakteristisk for disse
arrangørers økonomi, at man ikke har råd til at engagere ensembler og orkestre, der ikke i et eller
andet omfang selv medbringer en vis egenfinansiering – og egenfinansiering rådede Concerto
Copenhagen ikke over.
I 2008 besluttede den daværende daglige ledelse at gøre noget ved situationen ud fra den
betragtning, at Concerto Copenhagen modtager offentlig støtte fra landets Kulturministerium og
derfor må have en forpligtelse overfor hele landet.
2 x 3-års plan
Efter forskellige sonderinger blev resultatet af disse overvejelser en ansøgning til OAK Foundation
Denmarks kulturprogram, der som et af sine formål havde netop støtte til kulturel virksomhed
udenfor hovedstaden. Efter forudgående dialog med OAK Foundation Denmark blev
projektbeskrivelsen formuleret som en 3-årig plan for et landsdækkende koncertprogram udenfor
hovedstaden, og til Concerto Copenhagens store glæde blev svaret en donation på 300.000 kr. om
året i 3 år, 2009-11. Til gengæld for dette beløb forpligtede Concerto Copenhagen sig til at producere
mindst 10 koncerter om året i provinsen.
Ved 3-års aftalens udløb rettede Concerto Copenhagen på ny henvendelse til OAK Foundation
Denmark, og på baggrund af de gode resultater, der var opnået i perioden, stillede fonden sig
positivt overfor at modtage en ny ansøgning. Denne blev igen formuleret som et 3-årigt projekt, og
til Concerto Copenhagens fornyede glæde medførte også denne ansøgning en donation – dennegang
endog forhøjet til 400.000 kr. årligt i 3 år, 2012-14.
Ved bevillingen af den anden 3-årige donation blev det meddelt, at OAK Foundation var i færd med
at nedlægge sit kulturprogram i Danmark, og det stod derfor klart, at det var endegyldigt sidste
gang, en sådan donation ville kunne gives. Med andre ord udløber støtten til Concerto Copenhagens
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landsdækkende koncertprogram med 2014, og der er i skrivende stund ikke fundet økonomisk basis
for forlængelse af programmet.
De kunstneriske og formidlingsmæssige ambitioner
To ting stod som forudsætning for programmet:
- det kunstneriske niveau skulle være fuldstændigt intakt og identisk med hvad Concerto
Copenhagen står for
- formidlingsmæssigt skulle Concerto Copenhagen nå alle dele af landet, også de lidt mere ydmyge
spillesteder
I løbet af den første 3-års periode opbyggede orkestret en database med navne og en hel række data
på danske arrangører, således at salgsarbejdet bedre og bedre blev i stand til at målrette de
forskellige typer af programmer og turnéer mod de forskellige typer arrangører. Dette arbejde
forfinedes i løbet af den anden 3-års periode, og idag står orkestret med en meget detaljeret viden
om turnevirksomhed i Danmark.
Succeskriterier og opfyldelse
Succeskriterierne var følgende:
a) Fuld national udbredelse udenfor København.
b) Tilfredse arrangører og publikummer, herunder høj belægning ved koncerterne.
c) Et fornuftigt økonomisk kredsløb.
Alle succeskriterier er blevet opfyldt.
Ad a) Over de knap 6 år, programmet har været aktivt, har Concerto Copenhagen spillet overalt i
Danmark – fra Skagen til Sønderjylland, fra Fanø til Bornholm. Se bilag 1. for en komplet liste over
alle spillesteder.
Ad b) Arrangører er tilfredse, hvis de oplever høj kunstnerisk kvalitet formidlet på en levende måde,
der giver begejstret publikum og høj belægningsprocent. Samtidig må man som kunstinstitution
også forvente, at arrangøren gør et rimeligt formidlingsarbejde selv. Concerto Copenhagen har på
nær nogle ganske få undtagelser oplevet stærkt engagerede arrangører, der har vist deres tilfredshed
ved i stort omfang at geninvitere orkestret med 2-3 års mellemrum.
Ad c) De fleste små og mellemstore arrangører i Danmark kan ikke betale mere end 25-30.000 kr. for
en koncert af den type, Concerto Copenhagen leverer. Samtidig løber omkostningerne ved sådanne
koncerter (honorarer, transport, overnatning og diæter) ofte helt op i det dobbelte. Med støtten har
det derfor været muligt at få økonomien til at hænge sammen i turnéerne.
Finansieringen
Som det fremgår af bilag 1. har Concerto Copenhagen i stigende grad været i stand til at lave og
sælge turneerne således, at der kunne spilles flere koncerter end det minimum, aftalen med OAK
Foundation Denmark indebar (minimum 10 om året). Desuden har turneerne i Danmark ofte kunnet
kombineres med afstikkere til nabolandene, herunder især Sverige, hvorved rentabiliteten af
projekterne ofte har kunnet forbedres. Tilbuddet til arrangørerne har altid været uden rejser, ophold
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og instrumentleje, da disse poster ellers ville stille arrangører fjernt fra København dårligere end de
nærmere beliggende.
Af bilag 2. fremgår fordeling af indtægter og udgifter for perioden 2011-2014 (8 måneder). Tal for
2009-10 er under udarbejdelse.
Det ses tydeligt, at støtten fra OAK Foundation Denmark har genereret en betydelig og støt stigende
omsætning, hvilket viser den afgørende betydning af et sådant økonomisk fundament for det
landsdækkende arbejde.
Erfaringskonklusioner
Projektet har overopfyldt sit mål om antal koncerter i Danmark udenfor København og har til fulde
vist, at med den struktur for finansiering af spillesteder og udøvende, vi har i Danmark, er det
bydende nødvendigt for orkester som Concerto Copenhagen at kunne medbringe en vis
egenfinansiering. Man kan sige, at med støtten fra OAK Foundation Denmark stilledes Concerto
Copenhagen økonomisk på mere lige fod med de øvrige mere eller mindre statsligt finansierede
ensembler og orkestre i Danmark. Vi mener derfor at kunne konkludere, at en basisfinansiering af
den landsdækkende virksomhed er den eneste rimelige måde at skabe grobund for fastholdelsen og
udviklingen af Concerto Copenhagens store nationale formidlingspotentiale.
Perspektiver for udvikling
Med udløbet af bevillingen fra OAK Foundation Denmark i 2014 står Concerto Copenhagen i
realiteten uden en løsning på finansieringen af sin landsdækkende virksomhed i 2015 og fremover.
Hvis der ikke findes en løsning, vil 2015 blive et år med en reduktion i den landsdækkende
koncertvirksomhed.
I Concerto Copenhagens vision for 2016-19 indgår bl.a. en fortsættelse af den landsdækkende
virksomhed. Den subventionering, der vil sætte orkestret i stand til at løfte opgaven, kan sættes lig
det beløb, der bevilgedes årligt af OAK Foundation Denmark i den anden 3-års periode, nemlig
400.000 kr. årligt. For dette beløb vil Concerto Copenhagen kunne levere 14-18 koncerter i provinsen
årligt – det nøje antal afhænger af en lang række faktorer.
I tilknytning til de landsdækkende koncertaktiviteter ønsker Concerto Copenhagen i fremtiden
desuden at tilføje formidlingsprojekter for børn og unge, hvor det er muligt at finde lokale
samarbejdspartnere til sådanne projekter. Dette arbejde i tilknytning til de egentlige koncerter anses
det imidlertid for muligt at søge finansiering til gennem ansøgninger til private fonde, såfremt der er
fundet en løsning på finansieringen af den landsdækkende koncertvirksomhed.
Nikolaj de Fine Licht
September 2014
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Bilag 1
National udbredelse - Concerto Copenhagen i hele Danmark 2009-14
Geografisk udbredelse (spillesteder) og antal koncerter, 2009-13 (2014 foreligger endnu ikke).
2009
Ialt 9 koncerter
Frederiksborg, Roskilde (2), Svendborg, Ledøge-Smørum, Helsingør, Sønderborg, Hobro, Aalborg.

2010
Ialt 14 koncerter
Espergærde, Århus, Viborg, Vallekilde Højskole, Hobro, Roskilde, Ballerup, Fuglsang (Lolland),
Hillerød, Odense, Aalborg, Helsingør, Vejle, Faaborg.

2011
Ialt 18 koncerter
Sønderborg, Fredericia, Herning, Randers, Aalborg, Løgum Kloster, Sorø, St.-Heddinge, Helsingør,
Aarhus, Skodsborg, Gråsten, Fanø, Espergærde, Ledøge-Smørum, Mariager, Ribe, Frederiksborg.

2012
Ialt 15 koncerter
Viborg, Mariager, Faaborg, Roskilde, Tårbæk, Helsingør, Østermarie, Dronninglund (Vendsyssel),
Skagen, Vildmose, Ærø (2), Hobro, Hørsholm, Sønderborg.

2013
Ialt 15 koncerter
Nørre Vosborg, St. Heddinge, Svendborg, Mariager, Sorø, Flensborg, Espergærde, Ribe, Gråsten,
Fanø, Hindsgavl, Frederiksværk, Fuglsang, Viborg, Frederiksborg.
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August 2014
Rapport
Barokopera i eget regi - et udviklingsprojekt 2011-14
Indledning
I 2010 kom Lars Henriksson med den idé, at Concerto Copenhagen skulle udvikle ”moderne
barokopera” i eget regi, det vil sige årlige operaprojekter projekterede og producerede af ensemblet
selv. Det skulle efter aftale ske i samarbejde med den på det tidspunkt endnu meget unge
Copenhagen Opera Festival.
Fra den oprindelige projektbeskrivelse citeres:
”Visionen er at skabe en tradition for barok sommeropera i København på højeste kunstneriske
niveau. [...] Målet er i løbet af en årrække at gøre København til et sted, hvor man rejser til om
sommeren både fra ind- og udland for at opleve barokopera på højeste internationale niveau.”
Concerto Copenhagen er som ensemble kendt for sin energiske og medrivende formidling af et
klassisk stof, og hovedtanken bag den måde, vi ønskede at præsentere musikdramatik på for et
moderne publikum, var, at det skulle være intimt, vitalt og nærværende. Publikum skulle helt tæt på
de optrædende og musikerne; målet var at minimere barrieren mellem publikum og udøvende mest
muligt og fremdrage det universelle i det klassiske stof.
4-års plan
Der udarbejdedes en 4-års plan 2011-14, der som første punkt havde en opera-recitalkoncert i Tivolis
Koncertsal i 2011 og derefter et operaprojekt hver sommer i 3 år, 2012-14. Projekterne der
gennemførtes var:
2012 – Purcells Dido & Aeneas. Musikalsk ledelse Andrew Lawrence-King, iscenesættelse til dels ved
Andrew Lawrence-King, til dels ved Steve Player. Festsalen på Københavns Rådhus. Ca. 820
publikummer fordelt på 4 forestillinger.
2013 – Händels Aci, Galatea e Polifemo. Musikalsk ledelse Alfredo Bernardini, iscenesættelse Deda
Cristina Colonna. Pakhus 11, Frihavnens gamle elektricitetsværk. Ca. 940 publikummer fordelt på 4
forestillinger.
2014 – Vivaldis Ottone in Villa. Musikalsk ledelse Lars Ulrik Mortensen, iscenesættelse Deda Cristina
Colonna. Teater Republique (Lille Sal) på Østerbro. Ca. 1.000 publikummer fordelt på 4
forestillinger.
De kunstneriske ambitioner
Ambitionen var, at Concerto Copenhagen under ledelse af nogle af verdens bedste ledere på
området tilføjedes de bedste, håndplukkede sangere med speciale indenfor barokmusik lige så vel
som specialister i instruktion, scenografi, kostumer, lyssætning m.m. Med andre ord skulle de
kunstneriske valg træffes af Concerto Copenhagen med det ene formål for øje at opnå et i
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internationalt perspektiv meget højt kunstneriske niveau.
Det var helt fra starten et bevidst mål, at der ikke skulle lægges historiske rammer om projekterne
men tværtimod produceres i ikke-klassiske, gerne ”rå” rum - både for at skabe en anden og mere
nutidig stemning om produktionerne og for at kunne lægge dem andre steder end dér, hvor folk
traditionelt går til opera.
Der var altså klare ambitioner både på det kunstneriske område og på det formidlingsmæssige
område.
Succeskriterier og opfyldelse
1. Det var et specifikt mål at skabe stemninger af intimitet og nærvær, hvor publikum kunne føle sig
tæt på de udøvende og derved skabe vibrerende, levende kunst med udgangspunkt i barokkens
operaværker.
2. Det var et specifikt mål at nå et kunstnerisk niveau, der uden videre kunne måles med
internationale alen.
3. Det var et specifikt mål at iscenesættelsen skulle have aktive, levende og motiverede sangere som
mål og et moderne udtryk med elementer af klassisk formsprog og retorik.
4. Det var et specifikt mål i samarbejde med Copenhagen Opera Festival at nå en belægningsprocent
på 75%, hvilket er meget ambitiøst for et nystartet projekt af denne art.
Vi kan idag konstatere, at samtlige succeskriterier blev nået, nogle endda overopfyldt.
Ad 1. Intimiteten og nærværet opnåedes gennem brugen af ikke-traditionelle spillesteder, hvor
opbygning af scene og publikumspladser bragte publikum meget tæt på de optrædende. Én af de
tilbagevendende kommentarer, der har været både mundtligt og på skrift, har været af typen ”Jeg
har aldrig været så tæt på en operasanger”. Hertil kommer, at brugen af de ikke-traditionelle
spillesteder medførte, at orkestret blev placeret synligt, enten ved siderne af scenen (Dido & Aeneas)
eller på scenen (Aci, Galatea e Polifemo; Ottone in villa). Oplevelsen handlede altså ikke mindst om
en oplevelse af orkestret og dirigenten, som i vidt omfang blev inddraget i den sceniske fortælling.
Ad 2. Concerto Copenhagen har for længst etableret sig som et af verdens førende barokorkestre,
men hvordan overføre denne status til operaproduktion? Først og fremmest stod Concerto
Copenhagens i forvejen kendte musikalske ledere for projekterne på skift. Derudover blev
udvælgelsen af sangerne foretaget alene udfra kunstneriske kriterier, og der blev ikke skelet til
nationalitet og bopæl.
For den teatermæssige produktions vedkommende skete der en stærk udvikling fra den første
produktion, hvor iscenesættelsen ikke var lagt entydigt i hænderne på en egentlig instruktør og det
produktionsmæssige i høj grad blev varetaget af Concerto Copenhagens egen stab, til de to følgende
produktioner, hvor én af verdens førende operainstruktører indenfor barokopera blev engageret, og
der blev truffet aftale med et yderst professionelt, nystartet dansk teaterproduktionsselskab om hele
den teatermæssige del af produktionen.
At det allerede fra og med 2013 lykkedes at nå et kunstnerisk niveau, der uden videre kunne måles
med internationale alen, kan bl.a ses af de mange begejstrede anmeldelser fra ind- og udland og på
den respons, der er modtaget i overvældende omfang fra kolleger og bekendte med stort kendskab
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til den internationale operascene. Sagt med andre ord har vi kunnet konstatere, at både
produktionen fra 2013 og den fra 2014 uden videre ville kunne sælges til udenlandske arrangører, og
der arbejdes da også i skrivende stund på, at disse produktioner får et videre liv.
Ad 3. At engagere Deda Cristina Colonna som instruktør medførte en højnelse af iscenesættelsen til
internationalt niveau, og det medførte ikke mindst en præcis og levende personinstruktion, hvor alt
var tydeligt motiveret hos de optrædende og derfor overbevisende og hele tiden i bevægelse for
publikum. Deda Cristina, der selv er uddannet danser, har hele sit liv arbejdet med kroppens udtryk
og har studeret de moderne teaterfolk, der søger at motivere skuespilleren dybt indefra, og resultatet
har været klart engagerende for publikum og uden stagnerende øjeblikke. Dedas samarbejde med
scenograf og kostumedesigner Karin Gille har ført til et moderne visuelt udtryk, der bygger på
elementer fra barokken men søger at være nærværende og umiddelbart aflæseligt.
Samtlige anmeldelser, som Deda Cristinas to produktioner har opnået, har hæftet sig ved den
overbevisende og levende iscenesættelse og det enkle men nærværende og varierede visuelle udtryk.
Ad 4. Målet om en høj belægningsprocent blev ikke alene opfyldt men overopfyldt. Således opnåede
forestillingerne i gennemsnit en belægningsprocent på nær ved 90% - den sidste produktion var
udsolgt til alle 4 forestillinger. En stor del af æren for dette resultat tilfalder Copenhagen Opera
Festival, men Concerto Copenhagen benyttede selv alle kanaler og midler for at avertere
produktionerne, der bl.a. trak en del af ensemblets udenlandske aficionados til Danmark.
Finansieringen
Projekterne har været finansierede gennem en kombination af honorar fra Copenhagen Opera
Festival og offentlig og privat støtte. Entreindtægten er tilfaldet Copenhagen Opera Festival.
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Erfaringskonklusioner
Undertegnede har været eksekutiv producent på alle tre operaproduktioner og også medvirket
direkte både i forproduktion og afvikling, én gang også som musiker. På baggrund af disse
erfaringer og adskillige samtaler med produktionshold, medvirkende og samarbejdspartnere mener
jeg, man kan drage følgende konklusioner angående årsagerne til udviklingsprojektets succes:
1. Rigtige valg af repertoire. De valgte værker har været kendetegnede af en blanding af kendt og
ukendt, og antal medvirkende og længde har hele tiden holdt sig indenfor det håndterbare. Med den
sidste produktion - Ottone in villa - der havde 5 sangere og en varighed på 2:45 med pause, må
grænsen for, hvad der kan håndteres både produktionsmæssigt og kunstnerisk, nok anses for at
være nået.
2. Rigtige valg af kunstneriske medvirkende - lige fra dirigent og instruktør til sangere, scenograf og
lysdesigner. Hver produktion har haft et kunstnerisk hold uden ”svage led”, hvilket har sikret
kunstnerisk kvalitet hele vejen rundt.
3. Rigtigt valg af produktionshold. Fra og med 2013 engageredes et nystartet teaterproduktionsfirma ”Teaterdesign” til at stå for hele den teatermæssige produktion, og det har vist sig
ekstremt effektivt, økonomisk fordelagtigt og meget styrkende for den kunstneriske proces at have
et ungt, entusiastisk hold til at producere. Teaterdesigns netværk har gang på gang vist sig yderst
nyttigt, og alle udfordringer er hele tiden blevet løst i en positiv ånd og med blikket rettet
udelukkende mod det kunstneriske resultat.
4. Rigtige valg af spillesteder. Hvert spillested har tilført produktionen en unik og sted-specifik
kvalitet, som har været med til at nærme operaproduktionen til publikum og højne den samlede
oplevelse.
5. Det vellykkede samarbejde med Copenhagen Opera Festival, der har skabt en win-win situation
for begge parter.
Perspektiver for udvikling
På baggrund af den heldige gennemførelse af udviklingsprojektet 2011-14 er det nærliggende at
ønske en fortsættelse og muligvis permanentgørelse af barokopera-produktioner i samarbejde med
Copenhagen Opera Festival i København om sommeren.
Operaproduktion er imidlertid en betydelig opgave at løfte for Concerto Copenhagens
administration - både økonomisk (omfattende fundraising) og arbejdstidsmæssigt - som lægger sig
oveni den almindelige ensembledrift. Det anbefales derfor at afholde sig fra en produktion i 2015 og
vende tilbage med en årlig produktion fra og med 2016. Der er to årsager:
- dels er en planlægningshorisont på under et år for en operaproduktion meget lidt og har da også
været en alvorlig faktor at arbejde med i de forløbne 3 år. Ved at springe et år over, får vi med ét
indført en løbende planlægningshorisont på 2 år.
- dels udløber grundbevillingen fra A. P. Møller Fonden i 2014, og det anses ikke for realistisk at
rejse det betydelige beløb, operaproduktion koster, i passende tid inden sommer 2015; især ikke da
der i samme periode skal indsættes en betydelig fundraising-indsats med henblik på Concerto
Copenhagens jubilæumsår i 2016.
Til gengæld vil der kunne laves en flot ”tilbagevenden til operascenen” i jubilæumsåret 2016.
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Jævnfør erfaringskonklusionerne ovenfor anses perspektiverne for videre udvikling ikke primært at
ligge i følgende faktorer:
- længere og større værker. 3-5 medvirkende og mellem 2:00 og 2:30 min. ren musiktid synes at være
ideelt.
- væsentlig ændring i måden kunstneriske medvirkende udvælges på. Der skal naturligvis være
rum for at eksperimentere og for varierende casting med bl.a. mulighed for at tilbyde pladser til
unge talenter eller særligt egnede kunstnere og ledere, men Concerto Copenhagens kunstneriske
leder Lars Ulrik Mortensen og gæstedirigent Alfredo Bernardini samt instruktør Deda Cristina
Colonna i samarbejde med scenograf Karin Gille har vist sig at være sikre og velfungerende valg.
- væsentlig ændring af produktionshold. Den tillid der er opbygget mellem Concerto Copenhagen
og Teaterdesign, og den professionalisme og evne til at løse opgaverne optimalt, som Teaterdesign
har udvist, bør bevares og udbygges.
- væsentlig ændring i kriterierne for udvælgelse af spillested. Copenhagen Opera Festival og
Concerto Copenhagen er dog enige om, at publikumstallet øges, sålænge der ikke finder et
væsentligt tab af intimitet sted. Ideelt set gerne op til 400-450 publikummer, hvilket kan danne
grundlag for et højere honorar fra festivalen til ensemblet.
Derimod bør der i en fortsættelse af operaproduktionerne lægges vægt på at udvikle:
- nationale samarbejdspartnere i form af partnerskaber, der bygger videre på og styrker de ovenfor
anførte erfaringskonklusioner. Det er især vigtigt at finde samarbejdsformer/partnerskaber, der kan
sænke udgifter til spillested, og da Republique må anses for meget egnet også i fremtiden (den store
sal har større publikumskapacitet), er det helt afgørende at få Republiques ledelse til at stille scene
og faciliteter til rådighed til kostprisen og ikke som i 2014 med fortjeneste for øje.
- internationale samarbejdspartnere i form af udenlandske festivaller og (mindre) operahuse, der
aftager forestillingen efter premiere i København, så produktionerne får et internationalt efterliv.
Samarbejdspartnerne skal forpligte sig til at aftage hele produktionen - inklusiv Concerto
Copenhagen og såvidt overhovedet muligt også sangerne.

Nikolaj de Fine Licht
August 2014
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