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MØDEOPFØLGNING 

Referat og udvalgsvurdering 

 

 

 

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks evalueringsmøde med Stars 

 

Tid og sted 

7. maj 2019 i Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Deltagere for Stars 

Simon Sandfeld. 

 

Deltagere for Vordingborg Kommune 

Anne Marie Kamilles. 

 

Deltagere for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: 

Emil de Waal og Bernard Villaume samt Magnus Thorsøe Molsted og Jan Ole Traasdahl fra Slots- og 

Kulturstyrelsen. 

 

Baggrund for mødet 

Rammeaftalerne mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, de regionale spillesteder 

og kommunale aftalepartnere udløber ved udgangen af 2020. I lighed med tidligere har Projektstøtte-

udvalget taget initiativ til at evaluere de regionale spillesteder med henblik på at vurdere dels de en-

kelte spillesteder, dels spillestederne samlet set.  

 

Til brug for mødet har Stars indsendt sin årsrapport for 2018. Desuden har udvalget gennemgået 

Stars' tidligere årsrapporter, ligesom at udvalget har orienteret sig i spillestedets vedtægter og på spil-

lestedets hjemmeside.  

 

Ud over dette referat udarbejder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik en samlet evalue-

ringsrapport, som analyserer og vurderer et samlet blik på de 18 regionale spillesteder. 

 

Mødereferat 

Stars opsummerede og uddybede spillestedets aktuelle status. Spillestedet fremhævede bl.a.: 

 Simon Sandfeld tiltrådte som leder af Stars i begyndelsen af 2018, der har siden været udskiftnin-

ger i bestyrelsen, og Vordingborg Kommunes repræsentant Anne Marie Kamilles tiltrådte 1. april 

2019.  Stars fyldte 21 år i marts 2019. 

 Stars viderefører den lange tradition med mange frivillige, som er afgørende for spillestedets virke.  

 Spillestedet har med en stor donation fra en fond kunnet anskaffe et nyt lydanlæg. 

 Koncertvirksomheden har efter spillestedets vurdering været tilfredsstillende. 
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Side 2 

 

Dialogen mellem spillestedet, udvalget og kommunen berørte bl.a. følgende punkter:  

 Udvalget spurgte til den negative egenkapital. Spillestedet vurderer, at økonomien retter sig i 

2019, bl.a. på baggrund af, at der i 2018 var nogle engangsudgifter, som ikke vil være der i 2019. 

Det er dog ikke planen, at egenkapitalen fuldt ud reetableres i 2019. 

 Udvalget spurgte til, hvordan programpolitikken sikrer et musikudbud af høj kunstnerisk kvalitet. 

Spillestedet betonede, at på grund af økonomien booker spillestedet i 2019 de mere ”sikre” kunst-

nere, men at det dog kan være vanskeligt altid at forudse, hvilke navne, der er ”sikre”. Der er øn-

ske om at afsøge nye genreområder, som ikke har været formidlet de foregående år, f.eks. hip 

hop og metal. 

 Spillestedets opmærksomhed er især i sydlig retning, idet områderne mod vest og nord har andre 

gode musiktilbud. Indsatsen sker især via markedsføring, som skal synliggøre, at STARS har et 

attraktivt musiktilbud, som ikke er så langt væk. 

 Kulturhuset Elværket i Maribo har gode rammer for afholdelse af koncerter. Lokalerne er akustisk 

og på anden måde velegnede, stedet er kendt i offentligheden og der er en aktiv frivilligkultur om-

kring stedet. Stars planlægger at gennemføre en del af sine koncerter på Elværket og har opnået 

støtte fra Lolland Kommune til aktiviteterne. 

 I landsdelen findes en del engagerede miljøer med stor opbakning lokalt. 

 Kommunen tilkendegav, at Stars har en stor opbakning i Vordingborg Kommune, og at der desu-

den er fuld opbakning til, at Stars arbejder regionalt, uden for kommunegrænsen.  

 Kommunalbestyrelsen for Vordingborg har to medlemmer i bestyrelsen for Stars. 

 Vordingborg Kommune samarbejder med Levende Musik i Skolen om skolekoncerter. Spillestedet 

spiller aktuelt ikke nogen aktiv rolle her.  

 Der er samarbejde med musikskolen og MGK, men der er mulighed for yderligere udvikling. 

 

Udvalgets vurdering efter mødet 

 

Stars' styrker og svagheder: 

Styrker Svagheder 

 Stars er en kulturinstitution med stor bevå-

genhed i landsdelen. 

 Stars har stor opbakning fra Vordingborg 

Kommune og spillestedets leder har indsigt 

og ambition for udvikling af musiklivet. 

 Spillestedet har en negativ egenkapital, som 

skal nedbringes over de kommende år.  

Stars' muligheder og udfordringer:  

Muligheder Udfordringer 

 Fremadrettet styrke samarbejdet i landsde-

len om at udvikle interessen for musik, her-

under koncertudbuddet og talentarbejdet. 

 Fastholde og videreudvikle et ambitiøst mu-

sikprogram. 

 Fremadrettet styrke samarbejdet med enga-

gerede lokalmiljøer om formidling af musik. 

 Fortsat fastholde og styrke det gode samar-

bejde med musikskolen i Vordingborg og 

øvrige kommuner i landsdelen. 

 

 Stars er regionalt spillested med et stort, 

tyndt befolket opland. 

 Der er behov for at styrke økonomien. 

 Fremadrettet styrke arbejdet med god le-

delse, bl.a. for at sikre, at der er tilstrække-

ligt relevante kompetencer til stede i besty-

relsen. 
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Side 3 

Videre proces 

Udvalget udsender før sommerferien et udkast til mål og proces for udpegning af regionale spilleste-

der for udpegningsperioden 2021-2024, som vil blive drøftet på et dialogmøde med spillesteder, kom-

muner og interesseorganisationer den 12. september 2019. Udvalget forventes herefter at tilrette sit 

udkast og at udmelde ansøgningsfrist og kriterier mv. for den kommende udpegningsperiode.  

  

Referent 

Magnus Thorsøe Molsted, student 

 

Tiltrådt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på udvalgsmødet den 20. juni 2019. 

 


