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Netværks- og genrespillesteder: Vejledning i opgørelse 

af koncerttal 

1. Hvilke koncerter skal med i opgørelsen? 

Opgørelsen skal medregne alle koncerter med professionelle bands, der giver kon-

cert med offentlig adgang i spillestedets regi, herunder  

• koncerter arrangeret af spillestedet, uanset om de finder sted inden for eller 

uden for spillestedets fysiske rammer, 

• koncerter, der finder sted i regi af spillestedet, og som helt eller delvis er arran-

geret af eksterne aktører (co- og fremmedproduktioner). 

2. Skal koncerter med gratis adgang tælles med? 

Nej, det er alene koncerter med billetsalg, der skal tælles med i opgørelsen. 

3. Skal koncerter med vækstlagsbands også tælles med? 

Ja, koncerter med vækstlagsbands skal også tælles med. Derimod skal amatør-

bands ikke medregnes. Forskellen på vækstlags- og amatørbands er, at vækst-

lagsbands optræder med et professionelt sigte og modtager professionel honore-

ring. Amatørbands optræder uden eller kun med et begrænset professionelt sigte, 

og modtager typisk ikke noget honorar. Spillestedets amatøraktiviteter kan godt 

udgøre en vigtig del af spillestedets mål om udvikling af musiklivet, men de skal 

ikke tælles med i koncertopgørelsen. 

4. Hvordan optælles publikumstal og entréindtægter, når flere bands optræ-

der ved samme arrangement? 

Hvis flere koncerter sælges samlet som ét arrangement, tælles arrangementet kun 

som én koncert med én billetindtægt og ét samlet publikumstal. 

5. Hvordan optælles co-produktioner og fremmedproduktioner, hvor spille-

stedet ikke er bekendt med de konkrete billettal og entréindtægter? 

Hvis spillestedet ikke er bekendt med de konkrete billettal og entréindtægter for en 

co- eller fremmedproduktion, fordeles kliktallet for koncerten skønsmæssigt mel-

lem antal solgte billetter og antal fribilletter, og der foretages et skøn af entréind-

tægten baseret på det skønnede antal solgte billetter og den gældende billetpris. 
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