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Forord
Vi har i Odense et fantastisk, varieret udbud af skabende, kvalitetsbevidste og inddragende kulturinstitutioner
og kulturelle aktører. Med energi og kreativitet leverer de år på år store kunst- og kulturoplevelser til byens
borgere og gæster udefra.
Sammen med kulturinstitutionerne har vi i By- og Kulturforvaltningen et ønske om, at kulturen skal være med
til at sikre menneskelig værdi, livskvalitet og fællesskab for publikum. Men hvordan ved vi med sikkerhed,
hvornår målet er nået? Kan det gøres op i antal publikummer? Mængden af avisanmeldernes stjerner og
hjerter? Eller antallet af nyhedsbrevsmodtagere, erhvervsklubmedlemmer eller årskortholdere?
Svaret er ikke entydigt – og kultur bliver derfor oftest også gjort op i andet end tal. Når det er sagt, så kan tal
alligevel noget. De kan starte en samtale – om hvilken forskel der er i kunstformer, og hvilke vilkår
kulturinstitutionerne arbejder under, når de skaber kunst- og kulturoplevelser.
Kulturens Årsberetning 2017 er blevet til for, at vi i fællesskab kan skue ud over det forgange år.
Årsberetningen fortæller ikke om det odenseanske kulturliv 2017 fra A til Z. Den formidler omkring de
kulturinstitutioner, som er kommunale, eller som By- og Kulturforvaltningen havde en drifts- eller
aktivitetsaftale med i 2017, ligesom den sætter spot på kulturaktørernes succeser og udfordringer i årets løb.
Håbet er, at vi med udgangspunkt i hinandens erfaringer, kan blive klogere på, hvordan vi i fremtiden skaber
visionære og ambitiøse kulturtilbud, som beriger odenseanerne, potentielle odenseanere og gæster fra indog udland.
Jeg ser frem til at indgå i mange gode kultursamtaler på baggrund af Kulturens Årsberetning 2017.
God læselyst.
Jane Jegind
By- og kulturrådmand
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Kultur til Odenses borgere
Ideen om at skabe en samlet årsberetning for de områder af det odenseanske kulturliv, som på forskellig vis
er støttet af midler fra Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, er spiret frem i forvaltningen og har
fundet næring i såvel kulturledernetværk som bestyrelsesnetværk.
Alle steder har det været bred enighed om, at der er meget at berette om fra det odenseanske kulturliv – i
ord, billeder og ikke mindst tal. Og det er især væsentligt lige nu, hvor udviklingen i Odenses kulturliv er til at
se og føle. Der flyttes, bygges, lægges visioner, ændres ejerforhold og satses. Alt sammen til glæde for
byens nuværende og kommende borgere samt gæster fra ind- og udland.

Om Kulturens Årsberetning
Kulturens Årsberetning 2017 giver et unikt indblik i kulturinstitutionernes og kulturaktørernes økonomi og
udbud af kulturtilbud. Årsberetningen søger at skabe et overblik i forhold til, hvordan de enkelte
kulturinstitutioner og kulturaktører er støttet af henholdsvis Odense Kommune og staten. Forholdet mellem
de offentlige tilskud og øvrige indtægter som f.eks. billetsalg, salg af forestillinger og lokaleudlejning belyses,
ligesom der ses nærmere på, hvilke stærke kulturtilbud midlerne omdannes til.
I årsberetningen laves der desuden nedslag på fokusområder som f.eks. små storbyteatre, koncerter i
Odense og de statsanerkendte museer, ligesom der bliver set nærmere på udviklingen inden for
indsatsområderne fra kulturpolitikken ”Med odenseanerne i centrum.”
Afgrænsning og datagrundlag
Kulturens Årsberetning beretter om de kulturinstitutioner, som er kommunale eller som By- og
Kulturforvaltningen har en drifts- eller aktivitetsaftale med. Odense Bibliotekerne er ikke omfattet, ligesom
kulturelle vækstinitiativer og events, der er finansieret af Borgmesterforvaltningen, ikke er inkluderet. For
nærmere information om effekten af vækstinitiativerne se Årsrapporten for oplevelsesevents 2017.
Der er tages i Kulturens Årsberetning udgangspunkt i oplysninger fra kulturinstitutionernes aftaler med
Odense Kommune, regnskaber, årsberetninger, oplysninger indberettet til staten, data fra Danmarks Statistik
samt oplysninger, som institutionerne selv har indsendt, eller som er offentligt tilgængelige på
institutionernes hjemmesider. Der skal lyde en stor tak til alle de medvirkende kulturinstitutioner, som har
været yderst behjælpelige med at indsende materiale til årsberetningen.
Målgruppe
By- og kulturudvalget og Odenses kulturinstitutioner udgør de primære målgrupper for årsberetningen, som
naturligvis også kan læses af kulturinteresserede borgere, journalister samt kulturkonsulenter og politikere
fra landets øvrige kommuner.
Kulturens Årsberetning indeholder et væld af tal – og som læser bør man altid være varsom med at
sammenligne tal på tværs af brancher og kunstformer. Holdes tallene alligevel op mod hinanden, skabes der
grobund for en interessant dialog om, hvor og hvorfor der er forskelle og ligheder. Samtaler som har
potentiale til at skabe en større forståelse for bredden og forskelligheden i Odenses kulturtilbud. Disse
samtaler kan Kulturens Årsberetning uden tvivl bidrage til.
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Kulturens oversigtskort
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Kulturens Årsberetning fortæller om de kulturinstitutioner, som
er kommunale, eller som By- og Kulturforvaltningen havde en drifts- eller
aktivitetsaftale med i 2017.
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Kulturinstitutionernes 2017
På de kommende sider gives en kort opsummering af, hvordan året 2017 har udviklet sig hos de
kulturinstitutioner og arrangementer, som årsberetningen omfatter.
Kulturinstitutionerne er inddelt i følgende grupper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teater
ZOO
Musik
Udstilling
Kunstnerisk udvikling
Film
Arrangementer
Udvalgte kulturarrangementer

Kapitlet Kulturinstitutionernes 2017 er brudt op af fokusafsnit, som går i dybden med emnerne: Små
storbyteatre, Koncerter i Odense 2017, De statsanerkendte museer, Kulturregion Fyn og H.C. Andersen
Julemarkedet
Datagrundlag
Der er taget udgangspunkt i oplysninger fra kulturinstitutionernes regnskaber, årsberetninger, indberetninger
til staten, data fra Danmarks Statistik, samt fakta, som kulturinstitutionerne selv har indsendt til By- og
Kulturforvaltningen eller som er offentligt tilgængeligt på institutionernes hjemmesider.
Hver gruppes afsnit indledes med et faktaark, som angiver institutionernes publikumstal, samlede indtægter
og hvorvidt kulturinstitutionen – udover den økonomiske støtte - får stillet kommunale bygninger til rådighed.
Derudover er der for hver kulturinstitution et cirkeldiagram, som viser, hvor stor en del af institutionens
samlede indtægter, der udgøres af henholdsvis kommunale tilskud, statslige tilskud og øvrige indtægter.
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Teater

Den Fynske Opera
2016/2017

27%

Publikumstal: 6.728
Samlede indtægter: 6.008.858 kr.
Kommunal bygning

40%

33%

Dukketeatret Svanen 2017

37%

Publikumstal: 9.200
Samlede indtægter: 730.800
Ikke-kommunal bygning

63%

H.C. Andersen
Festspillene 2017

7%

Publikumstal: 29.184
Samlede indtægter: 3.425.370 kr.
Ikke-kommunal bygning

93%
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Teater

Nørregaards Teater
2016/2017

27%

Publikumstal: 16.589
Samlede indtægter 4.614.515 kr.
Kommunal bygning

40%

33%

Teater Momentum
2016/2017

31%

Publikumstal: 23.482
Samlede indtægter 7.465.097 kr.
Kommunal bygning

35%

34%
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Den Fynske Opera
Odenses scene dedikeret til opera tog i sæsonen 2016/2017 hul på en forandringsproces, som blandt andet
gav udslag i en publikumsfremgang.
Det gjaldt blandt andet for Den Fynske Operas cafékoncerter, som gik fra 60 publikummer per koncert til 90200 publikummer.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere forestillinger har Den Fynske Operas ledelse skabt to nye
guidelines, som de arbejder ud fra:
•
•

Lokal forankring skaber lokal succes, der breder sig til succes nationalt, hvilket fører til international
opmærksomhed
Kvalitet frem for kvantitet

I 2017 satte Den Fynske Opera alle sejl ind på at lave en lokalt forankret udgave af ”Den Glade Enke” uden
at gå på kompromis med kvaliteten. Forestillingen blev skabt i et samarbejde med Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespillerskolen.

Vidste du, at holdet bag ”Den Glade Enke”
spillede 12 udsolgte forestillinger, fik stor national
omtale og havde besøgende fra hele landet?
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Dukketeatret Svanen
Det dansk-tjekkisk dukketeater Svanen opsatte i 2017 den nye forestilling ”David og Goliath” i samarbejde
med den prisbelønnede forfatter Josefine Ottesen. Derudover optrådte teatret med en stribe elskede eventyr
som f.eks. Klods-Hans, Marionetspilleren og Svinedrengen.
Dukketeatret Svanen har spillet 92 forestillinger i løbet af året – herunder 12 forestillinger med offentlig
adgang og fri entré i Odense.
Teatret har optrådt i hele landet og deltaget på Aprilfestivalen i Sønderborg, Bornholms Dukketeaterfestival,
Festival of Wonder og Silkeborg Internationale Dukketeaterfestival
Gennem 15 år har teatertraileren været Dukketeatret Svanens omdrejningspunkt, scene og uundværlige
redskab. I 2017 var tiden inde til at investere i en ny teatertrailer, som kan være med til at vække glæde hos
store og små publikummer i fremtiden.

Vidst du, at Dukketeatret Svanens dukkemager, scenograf
og skuespiller Patricie Homolová har skabt menneskestore
dukker, som prydede Illums Bolighus’ juleudstilling 2017?
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H.C. Andersen Festspillene
I sæsonen 2016/2017 havde Odense Kommune en aktivitetsaftale med H.C. Andersen Festspillene, som
omfattede sommerforestillingen ”Den Lille Havfrue”. Forestillingen blev som altid spillet på friluftsscenen i
Den Fynske Landsby til glæde for store og små.
Den helt nyskrevne musical "Den lille havfrue" blev opført i perioden den 12. juli til den 5. august 2017.
2017 var H.C. Andersen Festspillenes andet år med online billetsalg. De solgte denne sæson 11.790 billetter
online, hvilket svarer til 40,4% af de i alt 29.184 solgte billetter til sommerforestillingen.
Ifølge bestyrelsesformand Rune Kallager har overgangen fra dørsalg til online billetsalg haft nogle positive
sideeffekter:
”Salget af onlinebilletter gør, at vi har kunder i biksen, selv når det regner. Hvis folk først har købt en billet, så
kommer de uanset vejret. På den måde er vi sikre på, at der kommer gæster hver dag, ligesom vi får
pengene i kassen med det samme.”

Vidste du, at H.C. Andersen Festspillene
med sine 29.184 publikummer i 2017 var
blandt de største friluftsspil i Danmark?
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Nørregaards Teater
Børneteatret har i sæsonen 2016/2017 skabt tre ambitiøse egenproduktioner: En nyfortolkning og
genskrivning af den klassiske tekst ”Tre søstre”, som blev opført af hele seks medvirkende. ”Sne”, hvor
publikum blev placeret på en roterende publikumsopbygning, samt ”1-2-3-4-5-6-7-8-9-10”, som var en
børneforestillingen om de ti buds store emner.
I løbet af sæsonen har Nørregaards Teater i alt lavet 326 opførelser af forestillinger. Heraf var 186 på egen
scene i teaterhuset på Filosofgangen 19.
Forestillingerne er blevet oplevet af 7539 børn og voksne på Nørregaards Teaters egen scene, samt 9050
publikummer på teatrets turné rundt om i landet.
Nørregaards Teater har i den forgange sæson indledt et samarbejde med Filosofgangen 19’s øvrige to små
storbyteatre Teater Momentum og Den Fynske Opera om bl.a. disponering over husets sale, foyerer, fælles
bar og forhus, fælles billetsystem og til en vis grad fælles teknisk personale og PR.

Vidste du, at de tre små storbyteatre har
lavet et fælles årskort ”Det Lange Kort”,
som giver adgang til alle tre teatres forestillinger?
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Teater Momentum
Med den svenske instruktør Henrik Grimbäck i front skabte teatret i sæsonen 2016/17 programkonceptet
”Det Ny Kgl. Teater”, hvor Momentum kopierende Det Kongelige Skuespils komplette program og skabte
sine egne versioner af forestillingerne. Således producerede Momentum-ensemblet i alt 17 forestillinger på
7 måneder. Tre af de disse var Momentums sædvanlige store produktioner – Ødipus/Antigone,
Højskolesangbogen og Helligtrekongersaften - mens de øvrige var mindre formater, som blev skabt på
baggrund af få ugers eller dages prøveforløb.
Teateret afholdt i sæsonen 284 arrangementer og havde 23.482 gæster gennem huset svarende til en
fremgang på 35% i forhold til sæsonen 2015/16.
Publikumsundersøgelse
I forbindelse med forestillingsperioden til Helligtrekongersaften gennemførte Teater Momentum i februar
2017 en publikumsundersøgelse, som 490 gæster deltog i. Publikumsundersøgelsen viste blandt andet, at
75% af de adspurgte besøger Teater Momentum mere end tre gange årligt. Derudover pegede den på, at
Teater Momentum har en positiv effekt på borgernes lyst til at blive boende i eller omkring Odense (figur 1).

Figur 1: Teater Momentums bidrag til publikums tilknytning til Odense

Bidrager Teater Momentum til,
at du har lyst til at blive boende i Odense og omegn?
Ved ikke
Intet svar
Jeg bor ikke i Odense/omegn
Slet ikke
Ja, i mindre grad
Ja, i høj grad
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Kilde: Teater Momentums publikumsundersøgelse, februar 2017

Vidste du, at Teater Momentum i september 2017 havde
1106 årskortholdere, hvor den største publikumsgruppe
på 22,4% blev udgjort af de 18-25-årige?
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FOKUS: Små storbyteatre
Egenproduktioner i sæsonen 2016/17
Odenses tre små storbyteatre producerede og opførte
tilsammen 27 forskellige forestillinger i sæsonen 2016/17.
Antallet af egenproduktioner var højere end i forudgående
år. Det skyldtes hovedsageligt, at Teater Momentum som
led i konceptet ”Det Ny Kgl. Teater” opførte 14
egenproduktioner mere end de 3, der normalt forventes af
teatret. Selvom der primært var tale om
enkeltaftensforestillinger i et interimistisk format, så
resulterede årets satsning næsten i en fordobling af
publikummer til teatrets egenproduktioner sammenlignet
med sæson 2015/16.

Kulturministeriets ordning
”Små storbyteatre”
•

Der er på landsplan 21 små
storbyteatre – og 3 af dem ligger i
Odense: Den Fynske Opera,
Nørregaards Teater og Teater
Momentum

•

De små storbyteatre er
professionelle teatre i
København, Frederiksberg,
Odense, Århus og Aalborg, der
som et supplement til
landsdelsscenerne i Aarhus,
Odense og Aalborg samt
teatrene i Det Københavnske
Teatersamarbejde bidrager til at
sikre et alsidigt teaterudbud i de
store bykommuner.

•

Odenses små storbyteatre
modtager tilskud fra Odense
Kommune, samt et tilskud fra
staten, som udbetales via
Kulturregion Fyns aftale med
Kulturministeriet.

De 27 forskellige forestillinger blev opført 213 gange på de
tre teatres egne scener i Odense og blev set af i alt 17.368
publikummer. Det giver i gennemsnit 82 publikummer pr.
opførelse, hvilket cirka svarer til landsgennemsnittet for små
storbyteatre på 85 publikummer pr. opførelse.
Sammenlignes de 213 opførelser af egenproduktioner og
de dertilhørende 17.368 publikummer med gennemsnittet af
opførelser af egenproduktioner og publikummer hos alle
landets 21 små storbyteatre, ligger Odense i begge tilfælde
lavt (figur 2a-b).
Antallet af opførelser af egenproduktioner afhænger af
storbyteatrenes koncept. Hvor Teater Momentum og Den
Fynske Opera laver nye egenproduktioner til hver sæson,
er Nørregaards Teater et såkaldt repertoire-teater, som
udover at producere nye forestillinger også genopsætter
tidligere års egenproduktioner. Derfor kom Nørregaard
Teater også som det eneste af de tre odenseanske teatre
op over landsgennemsnittet af opførelser af egenproduktioner, som i 2016/2017 lå på 110 opførelser (Figur 2a).

Kilde: Kulturministeriet - www.kum.dk

Ingen af Odenses tre små storbyteatre nåede i sæsonen 2016/2017 det gennemsnitlige antal publikummer
ved opførelse af egenproduktioner hos samtlige af landets små storbyteatre. Teater Momentum kom tættest
på med 8.351 publikummer mod landsgennemsnittet på 9.388. Det mindre antal publikummer hænger
sammen med, at egenproduktionerne er blevet opført færre gange end landsgennemsnittet (Figur 2b).
Dertil kommer, at Odenses tre små storbyteatre har det laveste antal publikumspladser per teater
sammenlignet med landets øvrige små storbyteatre – læs mere herom i afsnittet ”Små storbyteatres fysiske
rammer” og se tabel 1.
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Figur 2a: Antal opførelser af egenproduktioner hos Odenses små storbyteatre sammenlignet med
gennemsnittet for samtlige af landets små storbyteatre

Antal opførelser af egenproduktioner
140
126
120
110
100
80

Odenses små storbyteatre

71

60

Gennemsnit af alle landets små
storbyteatre

40
16

20
0
Teater Momentum

Den Fynske Opera

Nørregaards Teater

Kilde: Teatrenes årsberetninger, Danmarks Statistik (SCENE03) og Kulturministeriets budget- og kulturaftaler med
kommunerne

Figur 2b: Antal publikummer ved opførelse af egenproduktioner hos Odenses små storbyteatre
sammenlignet med gennemsnittet for samtlige af landets små storbyteatre

Antal publikummer ved opførelse af egenproduktioner
10.000
9.000

9388
8.351

8.000
7.000
6.000

Odenses små storbyteatre
4.980

5.000
4.037

4.000

Gennemsnit af alle landets små
storbyteatre

3.000
2.000
1.000
0
Teater Momentum

Den Fynske Opera

Nørregaards Teater

Kilde: Teatrenes årsberetninger, Danmarks Statistik (SCENE04) og Kulturministeriets budget- og kulturaftaler med
kommunerne

Små storbyteatres fysiske rammer
Odenses små storbyteatre har tilsammen tre teatersale til rådighed med en publikumskapacitet på i alt 470
personer.
For at kunne vurdere antallet af teatersale og publikumskapaciteten op mod de øvrige små storbyteatres
faciliteter, kan man opgøre det pr. 100.000 indbyggere. Det giver 1,5 sal og 234 publikumspladser til
storbyteatrene i Odense, hvilket er lavere end landsgennemsnittet for små storbyteatre, som er på 2 sale og
324 publikumspladser. Dette har blandt andet betydning for, hvor mange forestillinger teatrene kan sætte op,
samt hvor mange publikummer de kan tage ind per forestilling.
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København er den af storbykommunerne, hvor de små storbyteatre i gennemsnit har flest sale – nemlig 2,3
– ligesom de ligger på førstepladsen med 454 publikumspladser pr. 100.000 indbyggere efterfulgt af Aarhus
med 2,1 sale og 270 publikumspladser pr. 100.000 indbyggere (Tabel 1).
Tabel 1: De små storbyteatres fysiske rammer opgjort i antal sale og publikumskapacitet
Odense
Antal teatre
Sale pr. teater
Sale, pr. 100.000 indbyggere
Publikumskapacitet pr. teater
Samlet publikumskapacitet,
pr. 100.000 indbyggere

Aalborg

3
1
1,5
157
234,2

Aarhus

Frederiksberg

København

1
4
1,9

4
1,75
2,1

1
1
1

12
1,17
2,3

Alle små
storbyteatre*
21
1,38
2,0

396
187,1

227
269,9

210
200,7

229
453,8

225
324,3

Kilde: Data indsamlet på de små storbyteatres hjemmesider samt Danmarks Statistik (FOLK01A)
*Aalborg, Aarhus, Frederiksberg, København og Odense Kommuner sammenlagt.

Små storbyteatres indtægter i 2016/2017
Odenses små storbyteatre modtog i sæsonen 2016/2017 det største kommunale driftstilskud og et statsligt
driftstilskud under gennemsnittet sammenlignet med de fire andre storbykommuner Aalborg, Aarhus,
Frederiksberg og København og opgjort pr. 1.000 indbyggere i kommunen (Tabel 2).
Tabel 2: De små storbyteatres kommunale og statslige driftstilskud opgjort i kr. per 1.000 indbyggere
Kr. pr. 1.000 indbyggere
2016-17

Odense

Aarhus

Aalborg

København

Frederiksberg

Kommunalt
driftstilskud
Statsligt driftstilskud

45.839

36.823

34.454

43.633

27.111

Alle små
storbyteatre*
39.849

20.405

24.729

13.648

28.192

12.673

23.098

Driftstilskud i alt

66.243

61.577

48.102

71.825

39.784

62.952

*Aalborg, Aarhus, Frederiksberg, København og Odense Kommuner sammenlagt.
Kilde: Kulturministeriets budget- og kulturaftaler med kommunerne samt Danmarks Statistik (FOLK1A)

Tabel 3: Samtlige kommunale og statslige tilskud til de små storbyteatre
Teatre

Kommunale tilskud*

Statslige tilskud

København

12

Kr. 26,4 mio. kr.

Kr. 17,1 mio. kr.

Samlet offentligt tilskud pr.
teater
Kr. 3,6 mio. kr.

Aarhus

4

Kr. 12,4 mio. kr.

Kr. 8,3 mio. kr.

Kr. 5,2 mio. kr.

Odense

3

Kr. 9,2 mio. kr.

Kr. 4,1 mio. kr.

Kr. 4,4 mio. kr.

Aalborg

1

Kr. 7,3 mio. kr.

Kr. 2,9 mio. kr.

Kr. 10,2 mio. kr.

Frederiksberg

1

Kr. 2,8 mio. kr.

Kr. 1,3 mio. kr.

Kr. 4,2 mio. kr.

* Beløbet kan indeholde op til 15 % i værdi af huslejefritagelse samt evt. særskilt adm. tilskud
Kilde: Teatrenes årsberetninger, Danmarks Statistik (SCENE03 og SCENE04) og Kulturministeriets budget- og
kulturaftaler med kommunerne
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Odenses tre storbyteatre adskiller sig ved at have succes med hver sin form for egenfinansiering (figur 3):
Teater Momentum har sin største andel af indtægter fra billetsalg, Den Fynske Opera har sin største andel af
indtægter fra fonde og sponsorere og Nørregaards Teater har sin største andel af indtægter fra salg af
forestillinger (under ”Øvrige indtægter”).
Dertil kommer, at Teater Momentum udmærker sig ved at supplere de offentlige driftstilskud med offentlige
tilskud skaffet gennem puljeansøgning.
Figur 3: Indtægter for Odenses små storbyteatre inkl. husleje

Indtægter for Odenses små storbyteatre 2016/2017 inkl. husleje
9.000.000
8.000.000

597.500
773.842

7.000.000

970.310

994.240

1.258.984

146.730
458.375
418.860

992.772

1.571.760

242.080
341.653

6.000.000
5.000.000

1.323.700

4.000.000

1.199.800

3.000.000
2.000.000
3.341.380

3.219.650

2.638.969

1.000.000
Teater Momentum

Den Fynske Opera

Nørregaards Teater

Fonde og sponsorer i alt
Øvrige indtægter (Udlejning af udstyr, faciliteter m.v., salg af mad, bardrift, salg af forestillinger,
coproduktioner m.v.)
Billetsalg
Øvrige offentlige tilskud
Statsligt driftstilskud
Kommunalt driftstilskud*
Kilde: Teatrenes årsberetninger og Odense Kommune.
*Det kommunale driftstilskud er opgivet inkl. husleje og adm. tilskud
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ZOO
17%
7%

Odense ZOO 2017
Publikumstal: 365.289
Samlede indtægter: 61.069.000 kr.
Ikke-kommunale bygninger

76%
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Odense ZOO
Odense ZOO har set ud fra flere parametre haft et positivt år. Kulturinstitutionen startede året ud med det
nye tiltag lysaftener, som resulterede i det højeste januar-besøgstal siden 2010. Et andet af årets nye
trækplastre var de store nyanlagte anlæg til røde pandaer og kænguruer, som blev åbnet i påsken.
For andet år i træk åbnede Odense ZOO op for den populære ZOOmmerskole i seks uger i sommerferien.
Hele 16 hold med sammenlagt 320 børn var tilmeldt ZOOmmerskolen i 2017 mod 299 børn i 2016. Som
følge af sommerens store interesse blev der oprettet to ekstra ZOOskole-tilbud i efterårsferien ved siden af
den alm. ZOOskole – et voksenhold og et hold til børn med ADHD og ADHD-lignende adfærd.
Odense ZOO solgte 47.030 årskort i 2017, svarende til en stigning på 8% sammenlignet med 2016. Det var
især det store og lidt dyrere ZOOven årskort med ekstra mange fordele, der solgte godt.
Årlige åbningstimer
Odense ZOO har åbent alle 365 dage om året i, hvad der svarer til 2920 åbningstimer. Det er 518 timer over
gennemsnittet for landets syv statsstøttede zoologiske anlæg og botaniske haver.
Figur 4: Odense ZOOs årlige åbningstimer sammenlignet med andre statsstøttede zoologiske anlæg

Antal årlige åbningstimer 2017
3500
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2500
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1500
1000
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0
København Den Blå Planet Odense Zoo Givskud Zoo - Kattegatcentret
Zoo
Zootopia
Antal årlige åbningstimer
Kilde: Danmarks Statistik
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Randers
Regnskov

Landsgennemsnit

Aalborg Zoo

Besøgstal
I 2017 var der i alt 4,4 mio. besøgende i landets zoologiske haver og akvarier. De fire store zoologiske haver
i København, Aalborg, Odense og Givskud havde tilsammen 2,3 mio. besøgende, hvilket svarer til 52 pct. af
det samlede besøgstal.
Odense ZOOs besøgstal for 2017 landede på 365.289 gæster, hvilket er det højeste siden 2013.
Landsgennemsnittet for de syv statsstøttede zoologiske anlæg og botaniske haver var i år 463.774
besøgende.
Figur 5: Odense ZOOs besøgstal sammenlignet med de øvrige statsstøttede zoologiske anlæg
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Aalborg Zoo

Landsgennemsnit

Kilde: Danmarks Statistik / Danmark i tal 2018

Vidste du, at Odense ZOO i 2017 hentede 3% af sine indtægter gennem
sponsorater og fondsmidler? Til sammenligning udgjorde sponsorater
og fondsmidler 3,5% af Aalborg ZOO og 0,3% af Givskud ZOOs indtægter.
Kilde: Odense ZOOs årsberetning, samt Kultursekretariatets forespørgsel hos
Aalborg Zoo og Givskud Zoo, som ligner Odense ZOO ift. størrelse og besøgstal.
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MUSIK
Odense Symfoniorkester
2017

18%
48%

Publikumstal: 75.000
Samlede indtægter: 60.828.861 kr.
Kommunal institution og bygning

34%

24%

Posten/Dexter 2017
Publikumstal: 46.500
Samlede indtægter: 20.921.910 kr.
Kommunale bygninger

65%

11%

13%

Studenterhus Odense 2017
Publikumstal: 58.805
Samlede indtægter: 4.652.815 kr.
Ikke-kommunal bygning

62%
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25%

4%
14%

TipToe Bigband 2017
Publikumstal: Samlede indtægter: 1.444.105 kr.
Ikke-kommunal bygning

82%
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Odense Symfoniorkester
I 2017 lyttede cirka 75.000 publikummer til Odense Symfoniorkester. Omkring 20.000 af tilhørerne var børn
og unge, som oplevede de klassiske musikere – måske for første gang. Det skete ved forskellige
skolekoncerter, samt familiekoncerter som genopsætningen af Disneys ”Frost” i Odense og København,
julefamiliekoncerten ”Nissebanden i Grønland”, som blev opført i både Odense, Langeskov, Svendborg og
på Ærø samt koncerterne under Harry Potter Festivalen i uge 42. Ved Svendborg Musikskoles fejring af Spil
Dansk Dagen spillede Odense Symfoniorkester sammen med henved 1.000 skolebørn.
Odense Symfoniorkesters musikchef Finn Schumacker var programchef for fejringen af Odense nye musik-,
teater- og konferencehus ODEON. Som en del af fejringens program spillede symfoniorkestret den Emmyprisvindende musik fra hitserien ”House of Cards” dirigeret af tv-seriens komponist Jeff Beal.
Odense Symfoniorkester optrådte ligeledes ved ODEON-fejringens gallashow, hvor de spillede sammen
med TipToe Bigband.
I efteråret besøgte 19 musikere fra Odense Symfoniorkester syv fynske byer, hvor der var fri entré til
kammerkoncerter under titlen ”Musiske rejser”. Et projekt, som var støttet af Statens Kunstfond.
Året 2017 har desuden været præget af de omfattende forberedelser til opførelsen af den komplette
Nibelungens Ring af Wagner, som opføres i forsommeren 2018.

Vidste du, at Odense Symfoniorkester i november 2017
spillede sammen med Plácido Domingo, som fejrede 50-året for
sin første professionelle optræden ved en koncert i Odense?
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Posten/Dexter
Med 451 koncerter i kalenderen, var der i 2017 rig mulighed for at få en musikalsk oplevelse i musikhusene
Posten og Dexter.
Musikhuset Posten afholdt 278 koncerter med over 37.000 betalende gæster, hvilket er en lille nedgang i
forhold til rekordåret 2016 med 291 koncerter og 40.000 betalende gæster.
Året 2017 bød da også på nogle mindre udfordringer. Odenses nye store kulturscene ODEON stod klar,
hvilket i nogen grad påvirkede Postens programlægning og betød, at spillestedet i foråret præsenterede lidt
flere nicheartister, da ODEON trak mange af de større artister, som normalt ville lægge vejen forbi Posten.
Posten havde en nedgang i sommerkoncerter sammenlignet med de seneste år. Fra et niveau på 8-10
koncerter med lidt mere etablerede internationale artister, afholdt de i 2017 således kun 2 koncerter. Posten
peger selv på, at der er kommet flere nye danske festivaler i løbet af de seneste år, som går efter de samme
kunstnere. Det vurderes, at det er en udfordring, der er kommet for at blive, og der tænkes derfor i nye baner
ift. bookingsamarbejder, nye koncepter og nichekoncerter i sommermånederne.
Musikhuset Dexter afholdt 173 koncerter med 9500
betalende gæster. Der er dermed for tredje år status quo på
publikumsmængden. Sammenlignet med 2016 var der en
nedgang i antallet af koncerter på 13%.
Blandt nye initiativer på Dexter var midnatskoncerterne, som
blev etableret i et samarbejde med lokale musikere og
studerende fra konservatoriet. Midnatskoncerterne blev
hurtigt en succes med 40-60 gæster hver gang.
Posten/Dexters medlemsklub Residents nåede
målsætningen om 2.000 medlemmer i starten af 2017. Det
lykkedes gennem et samarbejde med Jysk Fynske Medier,
samt en målrettet indsats for at øge medlemsskaren ved at
give eksklusive medlemsfordele og oplevelser udover
koncerterne.
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Regionalt spillested
2017 var Posten/Dexters første år,
som et af Statens Kunstfonds 19
regionale spillesteder sammen med
Tobaksgaarden i Assens, Harders i
Svendborg og Kansas City – og året
vurderes som en succes.
Videndelingen spillestederne imellem
har været god, og særligt
Tobaksgaarden og Harders har
oplevet et løft af deres kunstneriske
profil. Fremover vil indsatsen i forhold
til vækstlaget og samarbejdet med
Kansas City blive prioriteret højt.

Studenterhus Odense
Det summer af liv i Studenterhus Odense, som har koncerter, caféer, studiestartsfester og
studiestartsmessen som hovedaktiviteter. I 2017 havde Studenterhuset åbent 334 dage i løbet af året, og
58.805 personer gæstede huset, hvilket er en stigning på 2% i forhold til 2016.
I 2017 arbejdede foreningen målrettet med fondssøgning, hvilket resulterede i opnåede midler for tilsammen
433.400 kr. fra fem forskellige fonde samt Kunstrådet til brug i 2017 og 2018. Midlerne er øremærket nye
møbler, tøj til de frivillige, et flytbart lydanlæg og DJ-udstyr. De øvrige fondsmidler skal indgå i det
økonomiske grundlag for processen omkring at få udvidet Studenterhus Odenses kapacitet fra 149 til op til
349 personer – et arbejde som fortsættes i 2018.
Studenterhus Odense var i 2017 rigtig gode til at invitere upcoming kultur-aktører indenfor og lade dem
bruge husets scene og lokaler. På koncertsiden var der en tilbagegang på 36% i antallet af koncerter
sammenlignet med 2016 (figur 6). Det kan hænge sammen med, at Studenterhuset i 2016 modtog væsentlig
flere puljemidler fra Odense Kommune sammenlignet med 2015 og 2017, hvorfor der var flere midler at lave
aktiviteter for.

Figur 6: Udvikling i antallet af koncerter afholdt af Studenterhus Odense, samt antal gange
kulturinstitutionens scene og lokaler er stillet til rådighed for upcoming kulturevents ekskl. koncerter
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Kilde: Studenterhus Odenses årsrapport 2017.

Vidste du, at Studenterhus Odense i løbet af 2017 har haft 60-80 frivillige
tilknyttet? Derudover har foreningen samlet 150 frivillige til Karrusel, 400
frivillige til Tinderbox, 35 frivillige til Heartland Festival og 15 frivillige til
Spoken Word Festival.
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TipToe Bigband
Det 18 mand store orkester havde flere musikalske højdepunkter i året 2017, hvor de spillede 11 koncerter.
Et af dem var en koncert i det nyåbnede ODEON, hvor TipToe Bigband optrådte i selskab med Helene Blum
& Harald Haugaard Band. En konstellation, som de også optrådte med i Esbjerg og Kolding.
Ved den officielle åbning af ODEON spillede TipToe Bigband desuden sammen med Odense
Symfoniorkester.
Under Jam Days og Aarhus Jazzfestival optrådte bigbandet med sangerinde Lucy Woodward. Derudover
nød over 3000 publikummer lyden af TipToe Bigband og solisterne Nellie Ettison og Mark Linn, da de
optrådte foran det store lærred med en Bond-hyldestkoncert ved OFF17.
Ud over koncertåret har 2017 også været præget af bigbandets store 2018-satsning, nemlig
samproduktionen med Odense Teater om musicalen ”Catch Me If You Can”, hvor hele bandet medvirker.

Vidste du, at TipToe Bigband i 2017 var engageret i pædagogiske
projekter, som blandt andet tog dem til Erhvervsakademiet Lillebælt,
Langelands Efterskole og Den Rytmiske Efterskole i Båring?
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Fokus: Koncerter i Odense 2017
Antallet af kulturarrangementer i Odense er ifølge en opgørelse fra eventkalenderen Kultunauts database
faldet i perioden 2015-2017. Faldet er gældende for både antal koncertarrangementer,
udstillingsarrangementer og arrangementer i det hele taget. I dette afsnit belyser vi nogle af de
bagvedliggende forklaringer og mulige årsager.
Kultunaut-databasen indeholder stort set alle de afholdte arrangementer, som er relevante at optælle i
relation til Kulturens Årsberetning. Derudover indeholder databasen et væsentligt antal arrangementer, som
falder inden for andre politikområder f.eks. fritid, erhverv, skole/dagtilbud, ældre/handicap osv. Der bliver i
dette afsnit fokuseret på koncertområdet.
Koncerter i fokus
I 2017 var der ifølge Kultunaut-databasen 1.881 koncertevents i Odense Kommune. Med et koncertevent
forstås et arrangement i kategorien ”Musik” af én dags varighed. Varer en musikfestival f.eks. tre dage,
tælles den som tre koncertevents. Et koncertevent indeholder ofte to eller flere koncertoptrædener, hvilket
ikke fremgår af denne opgørelse.
Halvdelen af de 1.881 koncertevents foregik på et spillested eller en kulturinstitution, 20% foregik i regi af en
kirke og 11% foregik på et udendørsareal. De resterende koncerter blev afholdt på en lang række
værtshuse, caféer, restauranter, forsamlingshuse, aftenskoler, fritidstilbud, klubber, skoler, uddannelser,
butikker osv.
Det regionale spillested Posten/Dexter var arrangøren bag 15% af alle koncerterne i 2017. Det resterende
antal blev afholdt af over 200 forskellige arrangører (se tabel 4).
Tabel 4: Top 10 over de koncertarrangører,
som i 2017 afholdt flest koncerter i Odense
Top 10 koncertarrangører 2017
Musikhuset Posten/Dexter

% af alle koncerter
14,7%

Slotskroen

7,0%

Syddansk Musikkonservatorium

4,7%

HCA Festivals

4,5%

Odense Domkirke

3,2%

Odense Symfoniorkester

3,0%

Live Culture (JVB & Culture Club)

2,8%

Kulturmaskinen

2,3%

Teater Momentum

2,1%

FOF

2,1%

Kilde: Opgørelse fra Kultunaut
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Fald i antal koncerter
Siden 2015 er antal koncertevents på spillesteder/kulturinstitutioner faldet med 8%, mens antallet på
udendørsarealer er steget med 16 % (tabel 5).
Der er ikke belæg for at give en entydig årsag, men en stigning i antal festivaler i byen, hvor mange
koncerter samles på få dage på et udendørsareal, kan være en forklaring.
En anden årsag kan være, at 2015 var Carl Nielsen-året. En satsning, der satte et tydeligt aftryk på
koncertudbuddet i koncertsale og kirker det år. Der var 145 koncertevents i 2015, som omhandlede
fejringen, og/eller hvor Carl Nielsens musik blev opført. Det kan dermed også være en af årsagerne til, at
antal koncertevents i kirker/sognehuse er faldet 35 % siden 2015.
Koncertudbuddet på byens restaurationer ser ifølge Kultunaut-databasen også ud til at være faldet markant
siden 2015. På dette område synes det dog i højere grad at skyldes svingende praksis for indtastninger frem
for et reelt fald. Vi ved dog, at Air Pub, som i 2015 og 2016 havde over 100 årlige koncerter, fik ny ejer i 2017
og holdt lukket i halvdelen af året.
Sidst kan den generelle medieudvikling, hvor der særligt bliver satset på Facebook i markedsføringen af
kulturarrangementer, være en kilde til, at antallet af koncertevents i Odense ikke er steget i Kultunautdatabasen. Men tal fra Kultunaut viser, at antal arrangementer ikke er faldet i de andre storbyer – eller på
landsplan.

Tabel 5: Udvikling i antallet af koncerter i Odense i
perioden 2015-2017 fordelt på type af koncertsted
Antal koncerter
Sted-type

2015

2016

Udvikling

2017

2015-2017

Spillested/kulturinstitution

979

890

904

-8%

Kirke/sognehus

558

441

365

-35%

Værtshus/café/restaurant

501

405

245

-51%

Udendørsareal

171

250

199

16%

Fritidstilbud/forsamlingshus/
aktivitetsklub/aftenskole/hal

92

108

137

49%

Skole/uddannelse

29

20

16

-45%

Butik/handel

20

27

15

-25%

2350

2141

1881

-20%

I alt
Kilde: Opgørelse fra Kultunaut
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UDSTILLING
Brandts – Museum for kunst
og visuel kultur 2017

37%
56%

Publikumstal: 95.267
Samlede indtægter: 35.651.780 kr.
Kommunal bygning

7%

Kunstbygningen
Filosoffen 2017

32%
68%

Publikumstal: 29.000
Samlede indtægter: 1.136.781 kr.
Kommunal institution og bygning

Nordatlantisk Hus 2017

47%

Publikumstal: Samlede indtægter: 3.273.860 kr.
Ikke-kommunal bygning
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53%

Odense Bys Museer 2017

51%

Publikumstal: 391.543
Samlede indtægter: 76.878.299 kr.
Kommunal institution* og bygninger
*Selvejende institution fra 1/1-2018

41%

8%

Tidens Samling 2017

43%

Publikumstal: 18.160
Samlede indtægter: 1.721.226 kr.
Kommunal bygning

57%

TRAINLAB 2017
Publikumstal: 5.722
Samlede indtægter: 252.060 kr.*
Ikke-kommunal bygning
*Tilskuddet fra Odense Kommune

100%
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Brandts – Museum for kunst og visuel kultur
I 2017 blev der endnu en gang lavet publikumsrekord med 95.267 gæster på Brandts, som både omfatter
hovedmuseet på Brandts Torv 1 og Brandts 13 på Jernbanegade 13. Dermed er besøgstallet steget hvert
eneste år siden fusionen i 2013.
Det var særligt udstillingerne ”Vilhelm Lundstrøm og den gode smag” og ”Lars von Trier – Det gode med det
onde”, der trak mange besøgende i 2017. Sidstnævnte fik særligt stor mediebevågenhed, ligesom
udstillingen er blevet solgt til Kunstmuseum Wolfsburg i den tyske delstat Niedersachsen.
Også andre arrangementer havde stor succes. Eventen på Brandts 13 i forbindelse med Harry Potter
Festivalen slog endnu en gang rekord med 8.283 gæster på to dage.
Odense Byråd godkendte den 11. oktober 2017, at man i løbet af de kommende to år samler alle museets
aktiviteter i den historiske bygning på Brandts Torv 1. Det betyder, at Brandts rykker ud af Jernbanegade 13
og til gengæld overtager 4. etage på Brandts Torv 1, hvor Det Fynske Kunstakademi aktuelt har til huse. Og
fra sommeren 2019 råder museet over alle fem etager, når Mediemuseet flyttes fra Brandts Torv til
Møntergården.
Ved årsskiftet havde Brandts’ erhvervsklub 37 medlemmer.

Vidste du, at der hver torsdag aften fra kl. 17.00- 21.00
er fri entré på Brandts? Den mulighed udnyttede
18.811 børn og voksne i 2017
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Kunstbygningen Filosoffen
Kunstbygningen Filosoffen er et dynamisk kreativt udstillingssted, hvor både professionelle kunstnere og
amatørkunstnere kan udstille.
Kunstnerne lejer sig ind i salene, hvilket giver Filosoffen en indtægt, som gør, at den kommunale finansiering
til kunstbygningen er procentvist lavere end hos de øvrige museer og udstillingssteder.
I løbet af 2017 har 29.000 gæster fået en kunstoplevelse i Kunstbygningen Filosoffen. Særligt mange lagde
vejen forbi kunstbygningen ved Munke Mose under H.C. Andersen Festivals – faktisk hele 5988 gæster.
Blandt andre populære arrangementer i årets løb kan nævnes ”Julemarked i Filosoffen”, kunstmessen, hvor
fem af landets førende gallerier holdt udstilling i Filosoffen, Galerie Provences udstilling som bl.a. omfattede
værker af Kurt Trampedach, samt udsolgte kunstforedrag med Trine Ross, Peter Martensen og Kasper
Eistrup.
2017 har også budt på et samarbejde mellem Kunstbygningen Filosoffen og caféen Nelle’s om en række
kunstquizzer, ligesom der hver 14. dag har været afholdt fernisering med nye udstillere.

Vidste du, at Kunstbygningen Filosoffen i 2017 havde
hele fem forskellige udstillinger med værker af studerende
fra Det Fynske Kunstakademi?
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Nordatlantisk Hus
Nordatlantisk Hus er et aktivt, kulturelt samlingssted for mennesker med tilknytning til og
interesse for de nordatlantiske lande.
I 2017 vurderes det, at Nordatlantisk Hus har haft omkring 1.600 - 2.300 gæster pr. uge inkl. personale og
gæster i restauranten. Ved særlige begivenheder som julemarked, havnekulturfestival og lignende er der
registreret op til 8.000 besøgende på en weekend.
Det har i gennemsnit været afholdt 4-5 kulturarrangementer om måneden herunder udstillinger, koncerter,
foredrag, kreative workshops og filmvisninger.
Nordatlantisk Hus havde i 2017 for anden gang et efterårsferietilbud til børnefamilier. Det var så stor en
succes, at tiltaget nu lægges i kalenderen som en fast event. Årets samarbejde med Spoken Word Festival
var også en positiv oplevelse og fortsættes i 2018.
I sommeren 2017 blev der for første gang lanceret ”Nordatlantisk Sommer”, som omfattede en række
nordatlantiske kulturoplevelser i juni, juli og august.
Nordatlantisk Erhvervsklub havde 13 medlemmer i 2017, og overskuddet fra klubben går til at sponsere
husets kulturtilbud.

Vidste du, at Nordatlantisk Erhvervsklub i
2017 for første gang uddelte to legater på
5.000 kr. til nordatlantiske studerende?
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Odense Bys Museer
Odense Bys Museer er målt på publikumstal Odenses største kulturinstitution. Museet bestod i 2017 af ti
besøgssteder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H.C. Andersen Museum (indtil den 31.10.17)
H.C. Andersens Hus
H.C. Andersens Barndomshjem
Fyrtøjet (indtil den 31.10.17)
Den Fynske Landsby
Møntergården
Mediemuseet
Carl Nielsens Barndomshjem
Thrige Kraftcentral
Carl Nielsen Museet (Indtil foråret 2017)

I alt 391.543 gæster besøgte Odense Bys Museer i 2017, hvilket er en stigning på 0,62% i forhold til
besøgstallet fra 2016.
H.C. Andersen Museum og Fyrtøjet oplevede i 2017 et fald i besøgstal, da disse museer var lukket i
november og december på grund af den forestående opførelse af Det Ny H.C. Andersens Hus. Ligeledes
lukkede Carl Nielsen Museet i foråret.
Figur 7: Odense Bys Museers besøgstal for 2017 fordelt på museer/udstillingssteder

Besøgstal 2017
Thriges Kraftcentral

283

Mediemuseet

26.347

Fyrtøjet

21.158

Møntergården + rundvisninger

93.145

Den Fynske Landsby + koncerter

113.454

Carl Nielsen-museerne

2.403

H.C. Andersen-museerne

134.753
0

20.000

40.000

60.000

80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Kilde: Odense Bys Museers indberetning til Danske museer i tal 2017, Slots- og Kulturstyrelsen
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Aktiviteter og arrangementer
Antallet af Odense Bys Museers aktiviteter indenfor og udenfor museernes mure landede i 2017 på 1422,
hvilket svarer til en stigning på 10,5% i forhold til 2016 (inkl. undervisningsrelaterede aktiviteter).
Der var mange højdepunkter i løbet af året. I vinterferien åbnede Møntergårdens nye lærerige udstilling
”Histotoriet”, som er målrettet børn i alderen 4-11 år, og i april fulgte børnemuseets anden udstilling,
”Børnenes Baggård”.
Den 19. maj åbnede særudstillingen ”Knuds Odense - Vikingernes by”, hvor der for første gang blev fremvist
en række fund fra de arkæologiske udgravninger i Odense centrum, som mange odenseanere har fulgt på
tæt hold.
Det var en historisk dag, da den japanske kronprins Naruhito i juni måned besøgte Odense og lagde vejen
forbi H.C. Andersens Hus. Her fik kronprinsen en rundvisning og hørte om planerne for det kommende
eventyrhus tegnet af den japanske arkitekt Kengo Kuma.
Odense Bys Museer fik i 2017 fondsmidler til flere store projekter herunder en bevilling på knap 4,6 mio.kr.
fra VELUX FONDEN til projektet "Industrien i det 21. århundrede: Robotter, klynger og fortællinger", som
Odense Bys Museer, Syddansk Universitet og Industrimuseet i Horsens skal samarbejde om. Under
projektet skal forskerne se på, hvordan Odense er gået fra industriby til robotby, og hvad det har betydet for
byens selvforståelse og branding.
2017 var Odense Bys Museers sidste år som kommunal kulturinstitution. Efter mere end 130 år som
kommunalt ejet museum overgik Odense Bys Museer den 1. januar 2018 til at være en selvejende
institution.

Vidste du, at der i 2017 blev optaget
11.300 genstande i Odense Bys Museers samling?
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Tidens Samling
I løbet af 2017 mærkede 18.160 gæster den nostalgiske stemning hos Tidens Samling, som betegner sig
selv som et hands-on museum for klæder, form og bolig i det 20. århundrede.
Tidens Samling samlede i 2017 tidstypiske ting fra 1990’erne ind, således at museet i starten af 2018 kunne
tilføje endnu et årti til tidsrejsen.
Hvert år udlejer kulturinstitutionen en del af deres omfattende samling af tidstypiske beklædningsgenstande
og effekter til danske film- og tv-produktioner. I 2017 tjente museet i alt 172.900 kr. på udlejning bl.a. til tvserierne Badehotellet og Merkur, samt spillefilmene 'Gud taler ud' og ’Den bedste mand’ om den
legendariske bokser Jørgen ”Gamle” Hansen.
Både indsamlingen af ting fra 1990’erne og udlejning af tøj og effekter til Badehotellet gav Tidens Samling
megen medieomtale og national synlighed.

Vidste du, at Tidens Samling har et
udklædningsafsnit, hvor børn og voksne kan
klæde sig ud i tøj fra det 20. århundrede?
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TRAINLAB – Danmarks Jernbanemuseum
I perioden 2016-18 støtter Odense Kommune Danmarks Jernbanemuseums undervisnings- og
aktivitetsafdeling rettet mod børne- og ungeområdet TRAINLAB. Et tilskud, som i 2017 beløb sig til 252.060
kr.
I TRAINLAB formidles og udvikles der undervisnings- og aktivitetsmateriale, der har hovedsigte på at
understøtte især folkeskolereformens princip om åben skole med udgangspunkt i dansk jernbanehistorie.
TRAINLAB har fra begyndelsen arbejdet på at øge kendskabet til Danmarks Jernbanemuseum ude hos
skolerne, og det har generelt betydet et øget antal bookede forløb og flere skoler, der kommer på egen
hånd.
Undervisnings- og aktivitetsafdelingen blev i 2017 besøgt af i alt 1524 voksne og 4198 børn – i alt 5722.
Heraf kom 2934 på planlagte besøg og 2788 kom på besøg på egen hånd.
TRAINLAB har besøgende fra hele landet, men besøgstallet er også i høj grad påvirket af en række givende
samarbejder som:
• ”Sammen om Historien” med UCLs lærer- og pædagoguddannelse, Historiens Hus og Odense Bys
Museer.
• ”REMIX” - et programmeringsvalgfag udbudt til skolerne i Odenses nordlige bydel skabt i
samarbejde med Kroggårdskolen, Odense Musikbibliotek og ASTRA ScienceTalenter.
• ”Adopter en kulturinstitution”, hvor Seden Skole har bidraget til at teste f.eks. forløbet
”Drømmerejser” samt været medudvikler af et forløb om Per Arnoldis DSB-plakater.
• Workshoppen ”Treffpunkt” hvor gymnasieklasser blev inviteret ind som medudviklere af
undervisningsmateriale til udstillingen ”Drømmenes Kupé” i samarbejde med konsulentfirmaet WIR.
Samarbejdet resulterede i forløbene ”If it’s not on Facebook it didn’t happen”, ”Når den ydre grænse
sætter indre spor” samt ”På togrejse gennem det 20. århundrede”.
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Fokus: De statsanerkendte museer
Odense har to statsanerkendte museer: Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur og Odense Bys
Museer. Brandts bestod i 2017 af de to besøgssteder: Brandts og Brandts 13, mens Odense Bys Museer i
2017 bestod af 10 besøgssteder. I dette fokusafsnit beskæftiger vi os imidlertid kun med de fem mest
besøgte museer under Odense Bys Museer: H. C. Andersens Hus, Møntergården, Den Fynske Landsby,
Danmarks Mediemuseum og Carl Nielsen Museet.
Besøgende på de statsanerkendte museer i 2017
Målt på antal besøgende placerer Brandts og Odense Bys Museer sig således i den samlede statistik over
de statsanerkendte museers 241 besøgssteder:
Tabel 8: Brandts og Odense Bys Museers besøgstal i
sammenligning med de øvrige statsanerkendte museer
Nr.

Museumsnavn

Besøgende I alt

1

ARoS, Aarhus Kunstmuseum

658.086

2

Louisiana Museum for Moderne Kunst

657.293

3

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum

571.167

4

Moesgård Museum

424.019

5

Ny Carlsberg Glyptotek

410.160

6

Rosenborgsamlingen

382.499

7

Arken Museum for Moderne Kunst

347.460

13

H.C. Andersen-museerne

134.753

14

Museet på Koldinghus

134.415

22

Brandts

95.267

23

Museum Jorn

93.554

24

VejleMuseerne

92.554

25

Møntergården

90.675

26

Den Fynske Landsby

90.554

27

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

89.322

78

Fur Museum

26.732

79

Danmarks Mediemuseum

26.347

80

Greve Museum

25.728

203

Slagterimuseet i Roskilde

2.450

204

Carl Nielsen-museerne

2.403

Kilder: * Altinget artikel fra den 17. marts 2017: Overblik: Så meget får museerne i tilskud fra staten, som havde Slots- og
Kulturstyrelsen som kilde. **Danmarks Statistiks årlige museumsstatistik
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De statsanerkendte museers åbningstimer i 2017
I forhold til antallet af årlige åbningstimer, så lå Brandts, Danmarks Mediemuseum, Møntergården og H.C.
Andersens Hus i 2017 over gennemsnittet for samtlige statsanerkendte museer.
Der er imidlertid nogle timer op til de ti mest besøgte, statsanerkendte museer, som har et gennemsnit på
2.720 årlige åbningstimer – svarende til 7,45 timer dagligt, såfremt institutionen har åbent alle årets 365
dage.
Figur 8: Brandts og Odense Bys Museers åbningstider sammenlignet med den gennemsnitlige
åbningstid for alle landets statsanerkendte museer og top 10 af de mest besøgte statsanerkendte
museer

Årlige åbningstimer 2017
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Kilder: * Altinget / Slots- og Kulturstyrelsen. **Danmarks Statistiks årlige museumsstatistik
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Carl Nielsen
Museet

Brandts og de øvrige danske kunstmuseer
Sammenlignes Brandts med de øvrige statsanerkendte kunstmuseer, er Brandts med 95.267 besøgende i
2017 landets 7. mest besøgte.
Måles besøgstallene i forhold til kunstmuseernes statsstøtte, så lander Brandts imidlertid på en 3. plads med
55 besøgende pr. 1.000 kr. statsstøtte (tabel 9).
Tabel 9: Brandts og de øvrige statsanerkendte kunstmuseers besøgstal målt ift. statsstøtte

1

Skagens Museum

1.731.615,35

163.718

Besøg pr. 1000 kr.
statsstøtte
95

2

Museum Jorn

1.052.635,97

93.554

89

3

Brandts

1.720.083,76

95.267

55

4

Lemvig Museum

1.149.781,28

58.557

51

5

Nivaagaards Malerisamling

1.104.653,97

47.905

43

6

Trapholt

2.096.930,88

88.422

42

7

Randers Kunstmuseum

8

ARoS, Aarhus Kunstmuseum

9

Nr.

Museets navn

Statstilskud *

Besøgende i alt**

1.052.635,97

42.713

41

17.443.055,00

658.086

38

Bornholms Kunstmuseum

1.000.000,00

36.051

36

10

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

2.520.531,89

89.322

35

13

Louisiana Museum for Moderne Kunst

31.789.388,50

657.293

21

24

Arken Museum for Moderne Kunst

30.940.172,60

347.460

11

Kilder: * Altinget / Slots- og Kulturstyrelsen. **Danmarks Statistiks årlige museumsstatistik

35% af de besøgende på Brandts udgøres ifølge Danmarks Statistik af børn/unge under 18 år. Det er den 2.
største andel blandt danske kunstmuseer, kun overgået af Esbjerg Kunstmuseum.
I 2017 havde Brandts åbent i 2.344 timer. Det er helt på linje med de øvrige statsanerkendte kunstmuseer
inden for samme størrelse besøgstal og lidt højere end landsgennemsnittet for statsanerkendte
kunstmuseer.
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Odense Bys Museer og de øvrige danske kulturhistoriske og blandede museer
Når Odense Bys Museer sammenlignes med landets øvrige statsanerkendte kulturhistoriske/blandede
museer, indtager det odenseanske museum pladsen som det 4. mest besøgte med sine 344.732 gæster i
2017.
Måles besøgstallene i forhold til museernes statsstøtte, så lander Odense Bys Museer på en 5. plads med
65 besøgende pr. 1.000 kr. statsstøtte (tabel 10).
Tabel 10: Odense Bys Museer og de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske/blandede museers
besøgstal målt ift. statsstøtte
Statstilskud *

Besøgende i alt **

Frederiksbergmuseerne
Marstal Søfartsmuseum
Nordjyllands Kystmuseum
Museet for Varde
Odense Bys Museer
Museet på Koldinghus
Museum Østjylland
De Danske Kongers Kronologiske Samlinger
Østfyns Museer
Ringkøbing- Skjern Museum

1.000.000,00
1.000.000,00
3.423.887,41
3.073.301,54
5.318.399,64
2.146.984,98
2.996.367,43
8.827.413,23
2.962.595,19
4.289.393,34

142.589
74.474
242.110
203.627
344.732
134.415
183.011
534.361
166.764
215.926

Besøg pr. 1000
kr. statsstøtte
143
74
71
66
65
63
61
61
56
50

18

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum

18.295.000,00

571.167

31

36

Moesgård Museum

19.721.000,00

424.019

22

63 Museum Sønderjylland
30.945.970,47
232.535
Kilder: * Altinget / Slots- og Kulturstyrelsen. **Danmarks Statistiks årlige museumsstatistik

8

Nr.

Museets navn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31% af de besøgende på Odense Bys Museer udgøres af børn/unge under 18 år. Det er en højere andel
end hos andre større museer som Moesgaard Museum og Den Gamle By, men lavere end hos ROMU –
Roskilde Museum og Museum Sønderjylland. Der er på grund af manglende data ikke et tilgængeligt
landsgennemsnit.
I 2017 havde Odense Bys Museer sammenlagt åbent i 7.455 timer på alle museets lokationer. På grund af
det varierende antal besøgssteder for landets kulturhistoriske/blandede museer er det ikke muligt at
sammenligne med landsgennemsnittet.
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KUNSTNERISK UDVIKLING
7%

Det Fynske Kunstakademi
2017

42%

Publikumstal: Samlede indtægter: 3.350.901 kr.
Kommunal bygning

51%

5%
Det Kgl. Teater Balletskolen
Odense 2017

37%
58%

Publikumstal: 153.540
Samlede indtægter: 10.545.362 kr.
Ikke-kommunal bygning

Fyns Grafiske Værksted
2017

20%

Publikumstal: Samlede indtægter: 982.344 kr.
Kommunal bygning

80%
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19%

Gæsteatelier Hollufgaard
2017
Publikumstal: Samlede indtægter: 1.431.982 kr.
Kommunal bygning

51%

30%

Kansas City 2016*

6%

Publikumstal: 11.400**
Samlede indtægter: 4.548.399 kr.*
Ikke-kommunal bygning
*Kansas Citys regnskab fra 2016 er det
senest indsendte og godkendte regnskab
**Publikumstal er angivet for 2016 og 2017
sammenlagt

94%

23%
Kulturmaskinen

5%

Publikumstal: 163.684
Samlede indtægter: 19.574.211 kr.
Kommunal institution og bygninger
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72%

Det Fynske Kunstakademi
Det Fynske Kunstakademi er en selvejende videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der
udbyder en 5-årig uddannelse inden for billedkunst.
I 2017 søgte 208 unge om optagelse på billedkunstuddannelsen, og der blev optaget 12 studerende og 2
gæstestuderende. Antallet af studerende var dermed på 50 indskrevne studerende.
Som supplement til den faste undervisning har kunstakademiet i 2017 tilbudt sine studerende undervisning
af en række danske og internationale gæsteundervisere fra bl.a. Island, England og Frankrig.
Andre højdepunkter var 3. årsudstillingen ”3. år 2017” på Kunsthal Ulys på Odense Havn, udstillinger i
Kunstbygningen Filosoffen og en performance på konferencen ”CUT The CAP” på Statens Museum for
Kunst.
Det Fynske Kunstakademi indgik i 2017 et samarbejde med CAKI, Center for Anvendt Kunstnerisk
Innovation, der er et videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelser. Det er CAKIs målsætning
at bidrage til at styrke professionaliseringen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres
muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv.
Odense Byråd godkendte den 11. oktober 2017, at man i løbet af de kommende to år samler alle Brandts’
aktiviteter på Brandts Torv 1. Det betyder, at Det Fynske Kunstakademi i 2018 fraflytter 4. etage i bygningen
og rykker til Jernbanegade 13.

Vidste du, at årets afgangsudstilling
”Past Present” blev set af op
mod 14.000 mennesker på Brandts?
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Det Kgl. Teater Balletskolen Odense
De dygtige børn og unge fra Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har i løbet af 2017 været en del af
mange større events i Odense.
Det gælder blandt andet åbningen af ODEON, H.C. Andersen Prisoverrækkelse på Odense Teater, Dansens
Dag i Odenses byrum, optræden med Odense Symfoniorkester under Harry Potter Festival og julegalla på
Magasinet.
Omkring 110.000 mennesker oplevede balletskolens dansere under H.C. Andersen Festivals lysshow
”Sunshine, freedom and a little flower”. Et storslået show skabt af kunstnergruppen Phase 7, hvor danserne
fra balletskolen og DGU dansede med droner.
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense står desuden hvert år bag nogle traditionsrige arrangementer,
som f.eks. den årlige juleforestilling i Rådhushallen. I 2017 kunne omkring 7000 publikummer fordelt på 12
forestillinger nyde den stemningsfulde og smukke forestilling ”Snemanden”.

Vidste du, at nogle af balletskolens dansere medvirker i Nordens første
dansefilm BATTLE, som har Lisa Teige fra SKAM i hovedrollen?
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Fyns Grafiske Værksted
Årets højdepunkt hos Fyns Grafiske Værksted var uden tvivl i foråret, hvor kulturinstitutionen satte den store
40 års jubilæumsudstilling ”Den Sorte Skole” op på Kastrupgårdsamlingen.
Udstillingen bestod af mere end 500 værker skabt af 175 medlemmer. De havde alle arbejdet med
benspændet om at forholde sig til den sorte farve, som med opfindelsen af trykkekunsten i Europa i 1400tallet blev grafikkens særkende. Deraf titlen Den Sorte Skole – hvor ‘skole’ peger på Fyns Grafiske
Værksteds stærke tradition for mesterlære og vidensdeling i fællesskabet omkring trykpresserne.
”Den Sorte Skole” kunne opleves fra den 2. marts til den 5. juni på Kastrupgaardsamlingen, hvor der i hele
perioden var et arbejdende værksted bemandet af frivillige medlemmer.
Udstillingen ”Den Sorte Skole” havde i sommeren 2016 været udstillet på Brandts 13.

Vidste du, at Fyns Grafiske Værksted i 2017 havde
12 udstillinger udover sin jubilæumsudstilling?
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Gæsteatelier Hollufgaard
Med formålet om at tilbyde gode, tidssvarende arbejdsfaciliteter i et inspirerende miljø til professionelle
kunstnere, stiller gæsteatelier Hollufgaard værksteder og gæsteboliger til rådighed for danske og
udenlandske kunstnere. Faciliteterne drives i tæt samarbejde med Foreningen Kunstnerværkstederne
Hollufgård, hvis medlemmer på lige fod med gæstekunstnere, har adgang til at benytte værkstederne.
I 2017 blev der solgt 18 årskort til Hollufgaards værksteder og 34 aktivitetskort, ligesom foreningen i 2017 fik
12 nye medlemmer og dermed kom op på 137 medlemmer. Dertil kommer 19 gæstekunstnere, hvoraf 3 var
studerende fra Det Fynske Kunstakademi.
Gæsteatelier Hollufgaard arbejdede i 2017 for at blive operatør for Statens Kunstfond for et nyt dansk
residency. Missionen lykkedes desværre ikke, men såede en spire til at skabe et netværk af residencies på
Fyn med Tommerup Teglværk, SAK i Svendborg og Assens Kunstråd - Artist in Residency Fyn (AiR Fyn).
ArtPark var i 2017 Hollufgaards største besøgsaktiv. Skulpturparken, der er etableret i den smukke park ved
herregården Hollufgaard, er åbent døgnet og året rundt.

Vidste du, at der er fri entré til Hollufgaards ArtPark, der fungerer
som et levende kunstkatalog for gæsteatelieret?
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Kansas City
Med 40 øvelokaler er Kansas City et sted, som mange af byens musikere har et forhold til. Det gælder også
for stedets spillested, som anses som en slags træningsbane for de nye upcoming kunstnere.
Kansas Citys mål for 2017 var bl.a. at kunne præsentere en spændende og vidtfavnende musikscene med
både internationale, nationale og lokale optrædener. Det er blandt andet sket ved at have lokale eller
nationale musikere som supportband eller co-headliners i forbindelse med koncerter med internationale
kunstnere.
2017 var også et år, hvor Kansas City i højere grad var med til at udvikle det musiske vækstlag, hvilket de
bl.a. gjorde i forbindelse med Kulturregion Fyns projekt (Ø)-Lyd og den regionale spillestedsaftale. De har
ligeledes stillet deres spillested til rådighed til produktions-øvere, har haft lokale bands inde til
udviklingssamtaler og booket lokale bands til Kansas Citys kulturfestival Pure.

Vidste du, at Kansas City i løbet af 2017 havde 55 koncerter
og events i deres websites’ arrangementskalender?
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Kulturmaskinen
I 2017 besøgte 163.684 børn og voksne Kulturmaskinens mangeartede tilbud. Det kommunalt drevne
kulturhus bestod i 2017 af Mediegrafisk værksted, Lerværkstedet, Tekstilværkstedet, en række
udlejningslokaler – herunder Kulturmaskinens store sal, Magasinet og Rosenbækhuset og ikke mindst OFF
– Odense International Film Festival (læs mere om OFF under FILM).
Kulturmaskinen fik i løbet af året nyt logo, som blandt andet kan ses på facaden af Farvergården 7.
Forandringen skete dog ikke kun udenpå - også foyeren fik en make-over med vægmalerier af billedkunstner
Nille Bech. Dertil kom, at maskotten Tumle blev veletableret som Kulturmaskinens børneudtryk.
Kulturmaskinens tre værksteder oplevede en flot stigning i antal gæster. Værkstederne begyndte desuden i
2017 at involvere flere frivillige med henblik på at udvide værkstedernes åbningstider og sikre, at flest mulige
borgere kan benytte værkstederne. Dette arbejder fortsætter i 2018.
I 2017 blev der i Kulturmaskinen arbejdet med planlægningen af den nye festival ”Kyndelmisse Fest”, der løb
af stablen for første gang i februar 2018. Blandt Kulturmaskinens andre store arrangementer kan nævnes
showet ”Svalesang” under H.C. Andersen Festivals, ”Sommer i Farvergården” og de mange aktiviteter
omkring Harry Potter Festival.
Figur 9: Kulturmaskinens besøgstal i perioden 2015-2017 fordelt på kulturhusets tilbud.
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Kilde: Kulturmaskinen

Vidste du, at der i 2017 var mere end
300 arrangementer i Kulturmaskinens Store Sal?
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FILM
5%

Odense Filmværksted 2017
Deltager- /publikumstal: 3157*
Samlede indtægter: 3.374.085 kr.
Ikke-kommunal bygning
*For aktiviteter med tilskud fra Odense
Kommune

44%

OFF – Odense International
Film Festival 2017
Publikumstal: 30.923
Samlede indtægter: -*.
Kommunal institution og bygning
*OFF er en del af Kulturmaskinen

57

51%

Odense Filmværksted
I 2017 var mere end 3000 filminteresserede personer i kontakt med Odense Filmværksteds levende og
kreative filmmiljø via de otte projekter, der fra årsskiftet 2016/2017 er omfattet af Filmværkstedets
aktivitetsaftale med Odense Kommune.
De støttede projekter henvender sig hovedsageligt til unge i Odense – men omfatter også kulturaktiviteter,
der kommer den brede befolkning til glæde.
Filmværkstedet har i 2017 haft fokus på at gøre værkstedet mere åbent og synligt. Det har blandt andet
betydet, at værkstedet har fået en ny og inspirerende hjemmeside med masser af film. Derudover er der
blevet indrettet et rum til ”Åbent Værksted”, hvor man kan komme ind fra gaden og arbejde ved de frit
tilgængelige klippestationer.
Odense Filmværksted har oplevet, at der i 2017 har været mange førstegangsmøder med filminteresserede
borgere – i alt 162 personer er dukket op, som ikke tidligere har benyttet Odense Filmværksted.
Derudover har mange været i berøring med filmværkstedet i forbindelse med ”Story Lab”, som er et
filmforløb målrettet grupper af børn og unge til og med 10. klasse, produktioner og filmvisninger under
Odense Docs, filmvisninger og workshops som en del af ”Go Urban” og børneaktiviteterne ”Filmspace”.

Vidste du, at børn og voksne under Harry Potter Festival
kunne rejse til Harry Potters fantastiske univers
ved hjælp af filmværkstedets green screen?
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OFF - Odense International Film Festival
OFF17 var en større festival end tidligere med flere filmvisninger. Der blev i OFF-ugen vist film fra 9 venues,
og 30.923 filminteresserede gæstede filmfestivalen. Det svarer til en stigning på 18% i forhold til
publikumstallet fra 2016.
Over 2500 kortfilm fra 95 lande blev indsendt til OFF17 – heraf blev 104 kortfilm fra 34 lande udvalgt til
konkurrenceprogrammet.
Hos OFF gør man meget ud af at skabe et godt miljø for de frivillige kræfter, som får festivalen til at gå op i
en højere enhed. Under OFF17 var der engageret omkring 150 frivillige.
OFF har aktiviteter året rundt – herunder ”OFF Special” samt ”Film for Alle” og ”Med Skolen i Biografen”,
som skabes i samarbejde med Kulturregion Fyn. Dertil kommer en række specialudviklede arrangementer
og filmvisninger ved bl.a. Harry Potter Festival, Kulturmaskinens Julegalla, Tinderbox, Havnekulturfestivalen
og Blomsterfestivalen.
OFF blev i 2017 for andet år i træk nomineret som ”Bedste kulturtilbud i Odense” ved Best of Odense.

Vidste du, at OFFs præjury nåede at se 606 timers film,
svarende til 25 døgn, da de udvalgte film til konkurrenceprogrammet?
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Fokus: Kulturregion Fyn
Odense Kommune er en del af Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem ni fynske kommuner og
Kulturministeriet. Kommunerne indgik i 2015 en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet, som løber frem til
udgangen af 2018.
Med kulturaftalen løfter Kulturregion Fyn initiativer, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene.
De fynske kommuner betaler årligt, hvad der svarer til 7,5 kr. per borger til kultursamarbejdet.

Samarbejde på tværs af Fyn
Kulturregion Fyn er en nær samarbejdspartner for en lang række kulturinstitutioner i Odense. Herunder kan
du se, hvilke af de kulturinstitutioner, som Odense Kommune i 2017 havde en drifts- eller aktivitetsaftale
med, der har været engageret i et eller flere af Kulturregion Fyns projekter:
•

Projektmager, (Ø)Lyd er et projekt, som har fokus på talentudvikling og professionalisering af det
rytmiske musikvækstlag bl.a. gennem workshops med fokus på branding, branchekendskab og
eventmanagement. Samarbejdspartnere: Musikhuset Posten og Kansas City

•

KulturCamp er et talentudviklingsprojekt inden for det scenekunstneriske område med det formål at
opkvalificere vækstlaget inden for både visuelle, auditive og performance-relaterede kunstarter.
Samarbejdspartnere: Teater Momentum og Det Fynske Kunstakademi

•

Kulturens Laboratorium er en videndelende kulturtjeneste, hvor kulturinstitutioner, kunstnere og
skoler fra hele kulturregionen eksperimenterer omkring udviklingen af nye kunst- og
kulturformidlingsforløb til skoleelever på tværs af genrer og fag. Samarbejdspartnere: Brandts,
Kunstbygningen Filosoffen, Teater Momentum, Kulturmaskinen / Magasinet, Det Fynske
Kunstakademi og Danmarks Jernbanemuseum

•

Film for Børn & Unge inddrager børn i alderen 3-16 år og giver dem mulighed for at arbejde med
filmmediet. Samarbejdspartnere: OFF – Odense International Film Festival og Odense Filmværksted

•

Film for Alle gør filmkunsten tilgængelig for de fynske borgere igennem en række store og
ambitiøse filmpakker, der både involverer et bredt udsnit af fynske filmmagere og filmaktører og
samtidig inddrager og henvender sig til mange forskellige målgrupper. Samarbejdspartner: OFF –
Odense International Film Festival

Mod.Strøm på Hesbjerg Slot
Kulturregion Fyns projekt Mod.Strøm, som blev gennemført i 2016-2017 havde til formål at bringe
borgere, kunstnere og kulturaktører sammen i nye partnerskaber, som genererede liv på forladte og
uudnyttede steder. De kreative partnerskaber bidrog til en syv dage lang Mod.Strøm-festival i
september 2017, som i Odense Kommune blev afholdt på det forladte Hesbjerg Slot.
Her tog det internationale ensemble Via Artis Konsort publikum med på en rejse rundt på slottet under
titlen ”Hesbjerg Revisited”. Den stemningsfyldte og forladte bygning blev vækket til live i en sanselig
fusion af kammermusik, lysinstallationer og nycirkus. Samarbejdet mellem Via Artis Konsort og
nycirkus-truppen Tin Can Company omkring ”Hesbjerg Revisited” har siden udviklet sig til to nye
projekter støttet af Odense Kommunes musikpulje.

61

Arrangementer
22%

Jam Days 2017

4%
Publikumstal: 7000
Samlede indtægter: 1.377.585 kr.

74%

Fjordens Dag 2017

32%

Publikumstal: 25-30.000
Samlede indtægter: 313.574 kr.

68%
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Jam Days
Festivalen blev afholdt fra den 2.-5. august 2017 og bød på 37 koncerter, som blev oplevet af mere end
7000 gæster.
Profilen er jazz, blues og folk – og festivalen formåede i 2017 at tiltrække en række artister af høj kunstnerisk
kvalitet. Her kan bl.a. nævnes Dianne Reeves (US), Kenny Wayne Sheperd (US) og Big Daddy Wilson (US).
Festivalen blev primært afviklet i området omkring Brandts – og der blev i 2017 indgået et samarbejde med
Kulturmaskinen, hvor der blev afholdt koncerter i Store Sal, ligesom huset blev brugt som centrum for
produktion og backstage. Udover Brandts-området bredte Jam Days sig også til Dexter og Teater
Momentum.

Vidste du, at publikum i 2017 kunne få adgang til hele
25 koncerter med en Jam Days-partoutbillet til 530 kr.?
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Fjordens Dag
Hvert år i september går kræfter fra Odense, Nordfyns og Kerteminde Kommuner sammen og skaber
Fjordens Dag. Arrangementet har eksisteret i over 25 år og målt på publikumstal er det et af Danmarks
største naturarrangementer.
Dagens aktiviteter har fokus på natur og dyrelivet omkring fjorden, ligesom mange lokale foreninger er
engageret i at skabe spændende aktiviteter for de mange mennesker, for hvem Fjordens Dag er blevet en
fast tradition.
Fjordens Dag er en del af Skibhusgården, Natur- og Friluftscenter ved Odense Fjord. Her finder du Fjordens
Dag, Naturvejlederen og Grejbank Fyn, hvis formål er at fremme fynboernes kontakt med og oplevelser i
naturen.
I 2017 var der ekstra fokus på børn og unges involvering i Fjordens Dag. Odense havde to besøgssteder i
2017; Seden Strandby og Stige Ø. Derudover var det muligt at besøge Marius Pedersen A/S, hvor man
kunne få en rundvisning på virksomhedens sorteringsanlæg til pap og papir og se, hvordan affald bliver til
nye ressourcer.

Vidste du, at der hvert år siden 1994 er blevet skabt en særlig plakat til
Fjordens Dag? De seneste år er plakaten blevet udvalgt ved en offentlig
plakatkonkurrence, hvor vinderplakaten præmieres med 10.000 kr.
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Udvalgte kulturarrangementer
Udover de faste kulturarrangementer, som Kultursekretariatet er ansvarlig eller medansvarlig for,
samarbejdede kontoret i 2017 med andre forvaltninger i Odense Kommune og eksterne institutioner om at
markere de to ekstraordinære begivenheder; åbningen af ODEON og fejringen af 150-året for H.C.
Andersens æresborgerskab i Odense.

Åbningen af ODEON
Odense Kommune stod bag en ni dage lang fejring af Odenses nye musik- , teater- og konferencehus
ODEON fra den 29. april til den 7. maj 2017.
På programmet for fejringen var blandt andet kunstnere som Melanie C, Adi Zukanovic, Bisse,
Fenger/Nordstrøm, Thomas Warberg, Andrea Pellegrini med Jakob Binzer, Odense Symfoniorkester og
TipToe Bigband.
20.000 gæster besøgte ODEON i løbet af perioden, hvoraf 8.500 deltog i arrangementer med billetsalg.
Ambitionen om 90.000 publikummer i selve fejringsugen kunne ikke realiseres.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe deltog ved gallashowet, og fejringens arrangementer gav Odense og
ODEON stor synlighed.
Annonceringen gav over 3.000.000 eksponeringer af arrangementerne, mens indsatsen på de sociale
medier kastede cirka 500.000 eksponeringer af sig på kommunens egne kanaler.
Endelig gav presseindsatsen en positiv synlighed på cirka 2,6 millioner potentielle eksponeringer i nationale
medier og cirka 4,8 millioner i regionale medier.
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Fejringen af 150-året for H.C. Andersens æresborgerskab i Odense
Den 6. december 2017 blev 150-året for H.C. Andersens æresborgerskab i Odense fejret i et samarbejde
mellem Odense Kommune, Odense Bys Museer og SDU.
SDU stod bag en international konference, hvor førende forskere fra hele verden samledes for at diskutere
H.C. Andersens stadige betydning i samfundet.
Om eftermiddagen den 6. december blev eventyrforfatteren fejret på Flakhaven - samme sted som for 150 år
siden - med et stort show udviklet særligt til lejligheden og til alle byens borgere af instruktør og koreograf
Steen Koerner.
H.K.H. Kronprins Frederik deltog ved festlighederne og tændte lysinstallationen ”Field of Light”, som lyste op
i Eventyrhaven. Den store lysinstallation bestående af 8.000 LED-pærer var skabt af den internationalt
anerkendte og prisvindende kunstner Bruce Munro.
Fejringen var en del af afslutningen på det Dansk-Kinesiske turismeår, og budskabet om fejringen blev bragt
i ord og levende billeder af medier i hele verden og set af minimum 58.392.000 mennesker.

Vidste du, at Bruce Munro’s kunstværk ”Field of Light” tidligere
er blevet udstillet i USA, Mexico og ved Uluru i Australien?
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Fokus: H.C. Andersen Julemarkedet
Under H.C. Andersen Julemarkedet 2017 blev der foretaget en analyse med det formål at kortlægge
julemarkedets primære interessenters og gæsternes brugeroplevelser. Det skete gennem gæsteinterviews,
interessentinterviews samt en intern udviklingsworkshop.
Julemarkedets gæster
Gæsteanalysen blev lavet blandt 104 af julemarkedets gæster, hvoraf 94% kom fra Danmark og de øvrige
6% var internationale gæster. Af de nationale gæster var fynboerne stærkt repræsenteret svarende til 83%.
Den største aldersgruppe blandt de besøgende var unge mellem 18-30 år, som udgjorde 34%. De var skarpt
efterfulgt af aldersgruppen 50-65 år, som udgjorde 29%. H.C. Andersen Julemarkedets største segment er
ifølge analysen familier med eller uden hjemmeboende børn, som tilsammen udgjorde 34% af de
besøgende.
Ifølge analysen oplever gæsterne generelt H.C. Andersen Julemarkedet som et stemningsfyldt og nostalgisk
julemarked, der adskiller sig fra andre julemarkeder. De fornemmer en tidslomme, som er autentisk og
original. Derudover oplever de høj kvalitet og godt håndværk i boderne. For mange af gæsterne er H.C.
Andersen Julemarkedet blevet en tradition, som de forbinder med julen.
Figur 10: Analyse af gæsternes motivation for at besøge H.C. Andersen Julemarkedet i 2017

Hvorfor kommer du på H.C. Andersen Julemarkedet?
For at opleve stemningen
H.C. Andersen Julemarkedet er
en fast tradition

32%

For børnenes skyld

40%

For at handle i boderne

2%
3%
6%

Venner og bekendte har
anbefalet det
Andet*

17%

Kilde: H.C. Andersen Julemarkedet – Analyse, Brems & Co
*Andet: Nysgerrig omkring H.C. Andersen Julemarkedet, skoleudflugt, møde venner og bekendte, H.C.
Andersen Julemarkedet er hyggeligere end dem i KBH.

Udviklingspotentiale
H.C. Andersen Julemarkedets gæster efterlyser bedre skiltning og information til gæsterne, flere
åbningsdage, samt flere aktiviteter, der bidrager til stemningen – så som mere live musik, nostalgisk
belysning, udklædning og underholdning.

68

69

Med odenseanerne i centrum
I 2015 vedtog By- og Kulturudvalget kulturpolitikken ”Med odenseanerne i centrum” og satte dermed
retningen for forvaltnings samarbejde med og understøttelse af kunst- og kulturlivet i Odense.
Der blev formuleret fire kulturpolitiske mål:
•
•
•
•

Kultur bidrager til menneskelig værdi og livskvalitet
Kultur danner fællesskaber
Kultur skaber vækst
Kultur som dynamo for den mentale transformation til moderne storby.

Og som ramme for arbejdet med at indfri de kulturpolitiske mål, blev der udpeget fire indsatsområder:

De fire prioriterede mål og indsatsområder er med til at understøtte udviklingen af Odense som en moderne
og levende storby med et kunst- og kulturliv med national gennemslagskraft og international appel.
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Synlighed indadtil og udadtil

Mediedækning af kulturaktiviteter
En høj grad af synlighed lokalt, regionalt og nationalt er vigtigt, når der skal tiltrækkes gæster til Odenses
kunst- og kulturtilbud. Der er mange veje til synlighed – og én af dem er de traditionelle medier som f.eks.
dagblade, tv, radio, magasiner, ugeaviser og webmedier.
Der er i nedenstående diagrammer taget udgangspunkt i manuelle søgninger i mediearkivet Infomedia på de
kulturinstitutioner, som By- og Kulturforvaltningen har en drifts- eller aktivitetsaftale med. Søgninger er lavet
med de samme søgeord i årene 2016 og 2017.
Mediedækning ved Infomediasøgning 2017
Figur 11: Top 10 over de kulturinstitutioner, som fik den mest massive mediedækning i 2017 – tallene
sammenholdes med 2016
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Kilde: Infomedia. Kulturinstitutionernes samlede antal artikler/indslag er opgjort på tværs af medietyper og hele Danmark.
Bemærk, der er både søgt på Odense Bys Museer og de enkelte kulturinstitutioner herunder, ligesom der er søgt på
Kulturmaskinen og OFF – Odense International Film Festival separat.
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Odense Zoo var i 2017 den kulturinstitution, som fik den mest massive mediedækning. Det var især historier
som fødsel hos søkøerne, tvillinger hos lemurerne, lysaftener, Halloween og en aprilsnar, som blev kørt
landsdækkende sammen med BT, der skabte synlighed. Der var imidlertid også et par triste historier, som
trak opad i regnskabet – herunder tyveriet af havens hyacint-araer og en chimpanse, der druknede.

Synlighed i landsdækkende dagblade
Figur 12: Top 10 over de kulturinstitutioner, som blev omtalt i flest landsdækkende dagblade i 2017 –
tallene sammenholdes med 2016
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Kilde: Infomedia. Kulturinstitutionernes samlede antal artikler/indslag er opgjort på tværs af alle landsdækkende
dagblade.Bemærk, der er både søgt på Odense Bys Museer og de enkelte kulturinstitutioner herunder, ligesom der er
søgt på Kulturmaskinen og OFF – Odense International Film Festival separat.

Brandts – Museum for kunst og visuel kultur var i 2017 den kulturinstitution, som var mest tilstede i de
nationale dagblade. Aviserne skrev særligt om udstillingen ”Vilhelm Lundstrøm og den gode smag”, samt
den anmelderroste udstilling om filminstruktøren ”Lars von Trier Det gode med det onde”, som trak flotte
anmeldelser i hus fra alle de største nationale dagblade.
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Udbud og efterspørgsel på de kommunale outdoormedier
Kultursekretariatet administrerer Odense Kommunes brugsret til en række outdoormedier i Odenses byrum,
som kommunale kontorer og institutioner, samt institutioner, som støttes af Odense Kommune, kan ansøge
om at benytte til at skabe synlighed omkring en begivenhed eller et budskab.

Odense Kommunes outdoormedier omfatter:

96 3

90 90 24

Plakatstandere
(AFA JCDecaux)

Digitale skærme i
bybusser

Flytbare
plakatstandere

Bushængere
til vinduer i busser

Citybannere
fordelt i centrum

Der blev i 2017 ansøgt om outdoormedier til 173 kampagner. Heraf fik 156 tildelt medier, mens 6 fik afslag
og 11 endte med at blive aflyst. 79,5 % af alle kampagner, som fik tildelt et eller flere medier i 2017,
omhandlede kultur.
Figur 13: Opgørelse over de kulturinstitutioner, som i 2017 benyttede de kommunale outdoormedier,
samt hvor mange kampagner de havde.
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Kilde: Podio, kultursekretariatets system til administration af outdoormedier
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Understøttelse af indsatsområdet Synlighed indadtil og udadtil
Hver gang, der bevilges tilskud fra Kulturpuljen og Musikpuljen, tager kulturkonsulenterne eller
Musikudvalget stilling til hvilke indsatsområder i kulturpolitikken, som projektet i særlig grad understøtter.
Kulturpuljen:
Af det samlede budget på 2.325.041 kr. afsat i 2017 til Kulturpuljen blev midlerne i 60% af tilfældene –
svarede til 25 projekter og 1.390.574 kr. - bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde Synlighed indadtil og udadtil.
Af gode eksempler kan nævnes: Spoken Word Festival, Teatret Slotsgården eller ”Hesbjerg Revisited”
Musikpuljen:
Af det samlede budget på 941.642 kr. afsat i 2017 til Musikpuljen blev midlerne i 67% af tilfældene –
svarende til 28 projekter og 623.812 kr.- bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde Synlighed indadtil og udadtil.
Af gode eksempler kan nævnes: Studenterhus Odense, ”Momentum Musik” og ”HOLI LIFE”
Figur 14: Grad af understøttelse af indsatsområdet Synlighed indadtil og udadtil hos projekter, som
har fået bevilliget midler fra Kulturpuljen eller Musikpuljen
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Kilde: Podio, kultursekretariatets system til at administrere puljeansøgninger
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Udvikling i samarbejde

Hyppige samarbejdspartnere
Det forventes af Odenses professionelle kulturaktører, at de fleksibelt stiller deres rammer til rådighed for
andre kulturaktører, at de aktivt indgår i relevante samarbejdsrelationer i centrum og lokalområderne i
Odense, at de tager initiativer til og engagerer sig i tværæstetiske samarbejder, og at de løbende opsøger
samarbejde med andre kulturinstitutioner i Odense med henblik på at udvikle fælles kulturtilbud.
Et af de steder, hvor det er muligt at måle, i hvor høj grad kulturinstitutionerne indgår i relevante
samarbejdsrelationer med andre kulturaktører, er i forbindelse med Musikpuljens og Kulturpuljens
ansøgningsproces. Her skal ansøgerne nemlig angive deres samarbejdspartnere, hvilket bliver registreret i
systemet Podio.
Figur 15: De hyppigste samarbejdspartnere for ansøgere til Musikpuljen og Kulturpuljen i 2017
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Åben Skole
Kulturinstitutionerne har ikke kun fokus rettet mod at samarbejde med nye kunstnere og kulturelle
iværksættere. Der er blandt institutionerne også en stor interesse for at introducere byens yngre borgere til
kunst og kultur gennem tilbud, som passer ind i den åbne skole eller til dagtilbud og -institutioner.
I 2017 havde 24.809 skoleelever fra Odenses folkeskoler, friskoler og privatskoler et inspirerende møde med
flere af Odenses kulturinstitutioner. Dertil kommer 15.270 skoleelever fra hele Fyn, som har haft en
musikalsk oplevelse sammen med Odense Symfoniorkester.
Figur 16: Antal skoleelever fra Odense, som i 2017 besøgte kulturinstitutionerne
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Kilde: Afrapportering til kultursekretariatet april 2018

Adoptér en kulturinstitution
Et af årets højdepunkter i arbejdet med den åbne skole var projektet ”Adoptér en kulturinstitution”, som blev
igangsat den 1. januar 2017 og løber til udgangen af 2018.
I projektet blev fem kulturinstitutioner matchet med fem skoler: Brandts & Ejerslykke Skole, Danmarks
Jernbanemuseum & Seden Skole, Fyns Grafiske Værksted & Ubberud Skole, Kulturmaskinen & Søhus
Skole, samt Vollsmose Bibliotek og Kulturhus & Abildgårdskolen.
Da projektet blev født, var der allerede skabt mange gode forløb i relation til den åbne skole hos
kulturinstitutionerne, og mange skoler havde også været opsøgende i forhold til at få kunst og kultur ind i
skoledagen. ”Adoptér en kulturinstitution” blev skabt med støtte fra Undervisningsministeriet ud fra ønsket
om at hjælpe de skoler og kulturinstitutioner på vej, som i et mindre omfang havde arbejdet med området.
Samarbejdspartnerne har siden projektets start brugt hinandens fagligheder til at udvikle og afprøve
kulturelle forløb, som også kan komme andre skoleelever til gode.
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Understøttelse af indsatsområdet Udvikling i samarbejde
Hver gang, der bevilges tilskud fra Kulturpuljen og Musikpuljen, tager kulturkonsulenterne eller
Musikudvalget stilling til, hvilke indsatsområder i kulturpolitikken, som projektet i særlig grad understøtter.
Kulturpuljen:
Af det samlede budget på 2.325.041 kr. afsat i 2017 til Kulturpuljen blev midlerne i 86% af tilfældene –
svarede til 41 projekter og 2.014.397 kr. - bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde Udvikling i samarbejde.
Af gode eksempler kan nævnes: ”Musical Awards”, ”Nature Wild” eller ”Projekt Dansedrømme”.
Musikpuljen:
Af det samlede budget på 941.642 kr. afsat i 2017 til Musikpuljen blev midlerne i 74% af tilfældene –
svarende til 33 projekter og 689.861 kr.- bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde Udvikling i samarbejde.
Af gode eksempler kan nævnes: ”SoundScape Odense”, ”Festivalen Silhuetten”, ”Korworkshop og koncert
med Ebb & Flow” og ”Odense Barokfestival”.
Figur 17: Grad af understøttelse af indsatsområdet Udvikling i samarbejde hos projekter,
som har fået bevilliget midler fra Kulturpuljen eller Musikpuljen
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Kilde: Podio, Kultursekretariatets system til at administrere puljeansøgninger
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Urban Stemning

Kultur året rundt
Indsatsområdet Urban Stemning taler for, at der skal være aktivitet i byens gader, på pladser og i parker –
og det uanset om du besøger Odense i de rå efterårsmåneder eller på en solbeskinnet dag i sommerferien.
Odense Kommune bakker mange af byens kulturinstitutioner op i arbejdet med at skabe
kulturarrangementer i byens rum for Odenses borgere og gæster gennem drifts- og aktivitetsaftalerne.
Derudover bidrager By- og Kulturforvaltningen også til kulturudbuddet gennem en række større
arrangementer, som går igen år efter år som f.eks. fejringen af H.C. Andersens fødselsdag den 2. april,
Sankthans på Engen, Torsdagskoncerterne i Kongens Have og H.C. Andersen Julemarkedet.
Events i byrummet
Listen over festivaler og event, som
bliver afholdt i Odenses byrum er også
blevet længere og længere over de
seneste år. Faktisk viser en opgørelse
fra eventkalenderen Kultunaut, at
antallet af udendørs koncertevents i
Odense er steget med 16% siden 2015.

Figur 18: Fordeling af indendørs- og udendørs
arrangementer i ansøgninger til Musikpuljen og Kulturpuljen

Ansøgninger til Musikpuljen og Kulturpuljen
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Også i 2017 var der blandt
kulturaktørerne stor efterspørgsel på at
lave musik- og kulturarrangementer i
parker og på byens pladser, og der blev
i alt givet 502 tilladelser til
udendørsarrangementer.
En tredjedel af ansøgningerne til
Musikpuljen og Kulturpuljen i 2017
drejede sig om udendørsarrangementer
(figur 18).
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arrangement

68%

Kilde: Kultursekretariatets datatræk fra puljeansøgninger
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Udendørs
arrangement

Understøttelse af indsatsområdet Urban Stemning
Hver gang, der bevilges tilskud fra Kulturpuljen og Musikpuljen, tager kulturkonsulenterne eller
Musikudvalget stilling til hvilke indsatsområder i kulturpolitikken, som projektet i særlig grad understøtter.
Kulturpuljen:
Af det samlede budget på 2.325.041 kr. afsat i 2017 til Kulturpuljen blev midlerne i 64% af tilfældene –
svarede til 33 projekter og 1.485.101 kr. - bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde Urban Stemning.
Af gode eksempler kan nævnes: ”Når nat bliver til dag”, ”Transformationer”, ”What a wonderful art” eller
Graffiti og streetart festivalen ”O! Walls”.
Musikpuljen:
Af det samlede budget på 941.642 kr. afsat i 2017 til Musikpuljen blev midlerne i 63% af tilfældene –
svarende til 27 projekter og 581.783 kr.- bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde Urban Stemning.
Af gode eksempler kan nævnes: ”Rave The House Down – Falckstationen”, ”Sofar Sounds Odense”, ”Bas
Under Buen” og ”Crackhouse Karrusel”.
Figur 19: Grad af understøttelse af indsatsområdet Urban Stemning hos projekter,
som har fået bevilliget midler fra Kulturpuljen eller Musikpuljen
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Kilde: Podio, kultursekretariatets system til at administrere puljeansøgninger
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#VildOdense

Med udgangspunkt i kulturpolitikken fra oktober 2015 blev vejledningstilbuddet Kulturkontakten udviklet.
Således var kulturkonsulenterne fra maj 2016 klar til at vejlede om afholdelse af events og kulturprojekter
hver torsdag kl. 14-17 fra Kulturmaskinens café.
Her kan alle med en ide til et kulturelt projekt droppe ind fra gaden og stille spørgsmål til to konsulenter fra
Kultursekretariatet. Det kunne f.eks. handle om sparring til kunstnerisk indhold, markedsføring og
samarbejdspartnere og ikke mindst vejledning til fundraising, puljeansøgning, tilladelser og locations.
Den første torsdag i hver måned kan man desuden få særlig vejledning og sparring til koncerter og
musikarrangementer fra Odense Musikudvalg.
Kulturkontakten tilbyder også, at man kan ansøge mundtligt om tilskud under 25.000 kr.

Kulturkontakten 2017
I 2017 havde Kulturkontakten 162 besøg, hvoraf 55% var i relation til puljeansøgning.
Nogle af de fremmødte kom for at benytte tilbuddet om at afgive en mundtlig ansøgning eller få hjælp til det
sidste på den skriftlige ansøgning, inden der blev trykket ”send”. For de flestes vedkommende var resultatet
af besøget i Kulturkontakten imidlertid generel sparring og vejledning i relation til deres idé eller kulturprojekt.
Figur 20: Output af besøg i Kulturkontakten i 2017
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Kilde: Podio/ kultursekretariatet
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Figur 21: Kulturkontaktens besøg fordelt på emner
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Kilde: Podio/ kultursekretariatet

Figur 22: Kulturkontaktens besøgendes erfaring med Musikpuljen og Kulturpuljen
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Kilde: Podio/ kultursekretariatet

Mange nye og mange forskellige ansøgere til puljerne
I 2017 modtog Musikpuljen og Kulturpuljen 212 ansøgninger. Ansøgningerne var afsendt af 158 forskellige
kulturarrangører, kunstnere og foreninger, hvoraf 76 søgte puljerne for første gang. Det svarer til næsten
halvdelen af ansøgerne.
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Brugerens oplevelse
By- og Kulturforvaltningens servicekulturanalyse fra 2017 viste, at afdelingen Fritid og Kultur scorede højest
på de fleste serviceparametre:
•
•
•
•
•

Kommunikation (5,96 ud af 7)
Tilgængelighed (6,08 ud af 7)
Betjening (6,13 ud af 7)
Sparring/vejledning (5,57 ud af 7)
Tilfredshed med sagsforløb (5,88 ud af 7).

En langt overvejende del af besvarelserne med relation til sager i afdelingen Fritid og Kultur, drejede sig om
oplevelsen med at få en ansøgning behandlet i Kulturpuljen og Musikpuljen samt den forudgående og
løbende sparring og vejledning og efterfølgende evaluering af projektets gennemførelse.
Udtalelser fra undersøgelsen:

Hvad gjorde sagsbehandlingen nem?
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Understøttelse af indsatsområdet #VildOdense
Hver gang, der bevilges tilskud fra Kulturpuljen og Musikpuljen, tager kulturkonsulenterne eller
Musikudvalget stilling til, hvilke indsatsområder i kulturpolitikken, som projektet i særlig grad understøtter.
Kulturpuljen:
Af det samlede budget på 2.325.041 kr. afsat i 2017 til Kulturpuljen blev midlerne i 75% af tilfældene –
svarede til 46 projekter og 1.743.961 kr. - bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde #VildOdense.
Af gode eksempler kan nævnes: ”Dynamos festival for nycirkus og ny scenekunst”, PHONO17, ”Silent Zone”
eller ”Okkult: Ny virkelighed”.
Musikpuljen:
Af det samlede budget på 941.642 kr. afsat i 2017 til Musikpuljen blev midlerne i 45% af tilfældene –
svarende til 23 projekter og 412.703 kr.- bevilget til projekter, der understøtter kulturpolitikkens
indsatsområde #VildOdense.
Af gode eksempler kan nævnes: ”Røde Himmel”, ”Klub Golem – N.U. Unruh”, ”Skrig Hvis Du Har Lunger –
audiovisuel koncert” og ”Mozarts Requiem af Vokalensemblen Fyen”.
Figur 23: Grad af understøttelse af indsatsområdet #VildOdense hos projekter,
som har fået bevilliget midler fra Kulturpuljen eller Musikpuljen
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Kilde: Podio/ kultursekretariatet
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Rettelser pr. 21.08.18:
Side 26:
Studenterhus Odense. Kulturhuset boligforhold er rettet til en ikke-kommunal bygning.
Side 50:
Kansas City. Boligforhold er rettet til en ikke-kommunal bygning.
Side 62:
Jam Days. Det statslige tilskud på 50.000 fra Kunstrådets musikudvalg var lagt ind under det kommunale
tilskud. Cirkeldiagram er udskiftet.

84

