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Handleplanen for Alle Tiders Musikby har som tidligere ud-
gaver et 4 årigt perspektiv og justeres hvert år. Det vil sige, 
at nærværende handleplan strækker sig fra 2023-2026. 

Handleplanernes formål og format er gennem årene blevet justeret i takt med, 

at virkeligheden og behovene ændrer sig.

I denne udgave præsenteres både udvalgte eksisterende initiativer og ny initia-

tiver, som relaterer til de to bærende målsætninger for Alle Tiders Musikby:

• MUSIK FOR ALLE: Alle borgere uanset alder og baggrund skal have mulig-

hed for at opleve musikken, udtrykke sig musikalsk eller være skabende på 

og bag scenen.

• MUSIK SAMMEN: Når der løftes i flok og på tværs af institutioner, aktører 

og fagområder, opstår der nye projekter og nye indblik i musikkens virke, 

potentialer og effekter. Herigennem nås helt nye højder og udvikles nye 

musikalske fællesskaber. I fællesskab udvikler vi os, gør ting sammen, spil-

ler sammen og samarbejder på tværs.

Initiativerne i handleplanen har ydermere en række fællestræk, som er med 

til at tegne et billede af Alle Tiders Musikby. Disse fællesstræk kan også betrag-

tes som pejlemærker, som sætter retningen for udviklingen af nye initiativer 

inden for de to målsætninger.

Pejlemærkerne er:
  SAMARBEJDE    INVOLVERING    EKSPERIMENTER  

  KREATIVITET    UDSYN    TRIVSEL    FYSIK 

De 7 pejlemærker præger udviklingen af nye initiativer i Musikbyen og løber 

som røde tråde igennem initiativerne, understøtter de to centrale målsætnin-

ger og sikrer sammenhængskraften i Alle Tiders Musikby.  

De bliver nærmere beskrevet på næste side.

Roskilde Kommune er én blandt mange aktører og interessenter, som bidrager 

til og sikrer Alle Tiders Musikby. Indholdet i handleplanen er derfor blot et lille 

udvalg blandt de mange tilbud i musikbyen, der årligt rummer over 1000 kon-

certer, flere festivaler, uropførelser og eksperimenterende musikprojekter.

Følg derfor de mange musikinstitutioner og –aktørers hjemmesider og sociale 

medier samt hold dig orienteret på Roskilde LIVE for at få et større indblik i 

musiklivet i Roskilde Kommune.

Velkommen til 
    Alle Tiders
FORORD

handleplanen for
Musikby!



 FYSIK 
Flere initiativer 
sigter efter at ska-
be nye fysiske 
mødesteder, hvor 
musiklivets aktører 
kan skabe fælles 
projekter, hvor nye 
deltagere kan blive 
inviteret indenfor 
i fællesskabet, og 
hvor publikum kan 
møde musikken på 
nye måder.

7 PEJLE MÆRKER

 SAMARBEJDE 
Hovedparten af handleplanens initiativer 
udvikles, finansieres og realiseres i partner-
skaber mellem flere aktører. Det fremstår 
naturligt for aktørerne at søge inspiration, 
ressourcer og faglig sparring hos hinanden 
for at styrke indholdet og i fællesskab at sik-
re en bredere deltagelse.

 KREATIVITET 
Musikken skaber Roskilde. Roskil-
de skaber musikken. I Alle Tiders 
Musikby er der fokus på at give 
særligt børn og unge mulighed for 
at udtrykke sig gennem musik og 
anden kunstnerisk praksis. Ikke 
blot ved at mestre et instrument 
og fremføre andres værker, men 
ved at lære selv at skrive og  
producere musik og tekster.

 UDSYN 
Alle Tiders Musikby er en aktiv spiller i 
musiklivet uden for kommunegrænsen. 
Gennem strategiske partnerskaber og 
samarbejdsprojekter med nationale (og 
internationale) musikaktører og viden-
sinstitutioner stiller vi vores viden og 
netværk til rådighed, og inviterer ligele-
des omverden indenfor i musikbyfælles-
skabet.

 TRIVSEL 
Aktiv deltagelse, fællesska-
ber og oplevelser i musik-
livet kan styrke livskvali-
teten hos den enkelte, og 
musikken bliver i stigende 
grad anvendt i arbejdet med 
sundhedsfremme og til at 
skabe mental trivsel – både 
i en pandemisk krisetid og 
som led i den overordnede 
velfærdsopgave.

 INVOLVERING 
Et gennemgående formål for initiativerne 
er at involvere flere i musikkens verden. 
Det sker f.eks. gennem opsøgende arbejde i 
udvalgte boligområder eller ved at udvikle 
nye arrangementsformater, der rækker ud 
til nye publikumsgrupper.

 EKSPERIMENTER 
At finde nye løsninger kræ-
ver mod til at eksperimen-
tere. Det er en central del af 
musikbyens vision, at Ros-
kilde Kommune skal være 
et fremtidslaboratorium for 
musikken. Det sker bl.a. ved 
at give unge medejerskab i 
udviklingen af en festival 
eller ved at udpege et popu-
lært folkemusikorkester til 
Stadsmusikanter for en hel 
kommune.



VISION
Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.

Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, 

som musikken har på mennesker og omverden. Musikken skal ind 

overalt. Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang 

mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme. Musikken skal 

bæres gennem kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. 

Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til 

at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, 

hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.

Aktørerne i Musikbyen Roskilde har 

stor virkelyst og gennemslagskraft. 

De skaber det ene efter det andet 

arrangement og samarbejdsprojekt, 

som er forbilledligt og tiltrækker 

sig opmærksomhed – også uden for 

kommunens grænser.

Der dukker som et eksempel hele 

tiden nye musikfestivaler op. Her 

kan blandt andet nævnes KULTØST 

Festival og Nordlyd Festival. Sam-

tidigt er de tilbagevende festivaler 

”stil going strong”, parallelt med at 

de fornyer sig med nye formater og 

rækker ud til nye målgrupper. Her 

kan nævnes TIDLØS, Jyllinge Festi-

val, Surround Festival m.fl.

Corona-pandamien har på trods haft 

positive følgevirkninger, da flere un-

der nedlukningerne savnede at have 

musikken som socialt samlingspunkt. 

De valgte at bruge hjemsendelsesti-

den til at etablere nye musikforenin-

ger, der var klar med nye koncertop-

levelser til glæde for borgerne.  

Rytmisk Musikforening Step Head er 

et eksempel på den tendens.

STATUS

De musikaktiviteter der har eksi-

steret i flere år vokser blandt andet i 

samarbejdsvolumen, da målsætnin-

gen MUSIK SAMMEN er blevet et 

klart DNA hos aktørerne.

 

Udviklingen kan blandt andet ses via 

de ansøgninger, der løbende kommer 

til Udviklingspuljen for Alle Tiders 

Musikby. Ambitionsniveauet er højt 

med flere årige projekter og bredere 

samarbejder – herunder også med 

nationale aktører og genre-organisa-

tioner. 

De sidste par års fokus på folkemu-

sikken og folk-genren speedet op 

med Dreamers Circus som stads-

musikanter frem til 2024, har givet 

folkemusikken og folk-genren en 

renæssance i Alle Tiders Musikby. 

Ud over Lirum Larum, FOLK Roskil-

de, Rødder, Fødder og Stemmer samt 

Ild i Gilden, som har været tilbage-

vendende i flere år, har det Roskilde 

baserede netværk R’ROOT fået godt 

fodfæste. Et helt nyt initiativ er Folk 

Jam fredagsbar på INSP! og som en 

ekstra bonus afholdes genrefesten 

Danish Music Awards Roots Folk 

2022 og Nordic Folk Alliance 2023 i 

Roskilde.  

Dagsorden om ”Musik som erhverv” 

er for alvor kommet i gang i 2021-

2022 ved Sound Lab Musicon og 

Erhvervsforums nye satsning på te-

maet, som bliver nærmere beskrevet 

under nye initiativer i handleplanen.
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 Seniorhøjskolen: Aktivitets-

tilbud til ældre borgere, hvor musik-

kens positive effekter skaber glæde 

og livskvalitet.

 Alle Tiders Højskole: Musi-

kaktiviteter med værksted med  

studieproduktioner, elektronisk  

musik, live indspilning, 

vokalarbejde m.m. 

 4 Sang Glad dagtilbud:  

På dagligbasis laver pædagogerne 

sang og musik med børnene.

 Børnehuset Mælkebøtten: 

Musiske aktiviteter for børnene og 

kompetenceudvikling for pædago-

gerne.

 Roskilde Musiske Skole og 

Roskilde Kulturskole: Kommunens  

2 kultur og musikskoler.

 Skabertrang: Samarbejds-

projekt mellem de musiske skoler, 

klubberne og Aaben Dans med fokus 

på uformel inddragelse. 

 Roskilde Garden: Øver drenge 

i musik og eksercits med henblik på 

deltagelse i festligheder og konkur-

rencer.

 Musikmagneterne: Uformel 

musikmiljø med øvelokale og studie-

miljø på Margretheskolen og Viby 

Skole.

 Klubbernes pædagogiske mu-

sikstrategi: Med fokus på fællesskab 

og trivsel gennem musik, koncerter, 

camps m.m.

 Musikstarter: En camp i 

uge 42, der afholdes af klubberne i 

samarbejde med de musiske skoler og 

Gimle.

 Vilde Vulkaner Festival: 

Klubberne tager hvert år på Vilde 

Vulkaner. I 2022 deltog 700 fra  

Roskilde.

 RIA Kollektiv: Et musikalsk 

ungefællesskab med fokus på at  

skabe og sparre om musikken i  

mindre og større grupper.

 Obligatorisk rytmik og 

Musikforståelse i alle 0. klasser: 

De musiske skoler står for 1 lektion 

musik om ugen.

 Overgangssang mellem 

dagtilbud og indskolingen: Roskilde 

Kommune har sin helt egen sang, der 

bygger bro mellem dagtilbud og 0. 

klasse.

 Spil OP: 1. – 3. klasse på Hede-

gårdenes Skole, Tjørnegårdskolen og 

Østervangsskolen har orkesterunder-

visning 1 lektion om ugen. 

 Musikklasserne: 

På Østervangsskolen er der 

musikklasser fra 7. – 9. klasse.

 Sang- og Musikvejledere:  

Folkeskolerne har 3 vejledere, der 

understøtter musikundervisningen 

på tværs af skolerne m.m.

 Musiklærernetværk: Musik- 

lærere fra folkeskolerne og de musi-

ske skoler sparrer om musikundervis-

ningen både i skoletiden og fritiden.



 DELTA: Fællesskab og lærings-

forløb for unge, der lærer at producere 

musikbegivenheder. Det kulminerer 

med den årligt tilbagevendende DEL-

TA Musikfest i maj måned. 

 Turning Tables: Workshopak-

tiviteter i Æblehaven/Rønnebærpar-

ken med fokus på lyd, video og foto.

 Medskaber: Klub Roskilde 

Midt og Roskilde Kulturskole laver 

forløb med unge i Hedeboparken.

 Dreamers’ Circus som Stads-

musikanter: Et 3-årigt samarbejde 

med den internationalt anerkendte 

folk-trio. I samarbejde med Roskildes 

musikliv skaber trioen initiativer, der 

involver endnu flere i den musikalske 

kulturarv. 

 KomplX Records: Socialøko-

nomisk pladeselskab, der laver forløb 

for unge.

 INSP! Sound: Socialøkonomisk 

lyd- og –lysvirksomhed, hvor bruger-

ne har adgang til teknisk udstyr til 

musiske produktioner.

 Bandakademiet: Ambitiøs 

karriere- og talentudvikling for 

bands og solister, der skriver deres 

egen musik.

 Råstof Roskilde: Øvelokalefor-

ening med 15 øvelokaler placeret på 

Musicon.

 Paramount: Brugerdrevet 

undergrundsspillested. 

 GRASP: Årligt tilbagevenden-

de vidensfestival på Musicon, hvor 

kunst, musik og videnskab undersø-

ger mulighederne for at skabe bære-

dygtige forandringer i samfundet. 

 Spil Dansk: Hvert år i uge 44 

afholder hele landet Spil Dansk og i 

Roskilde går musiklivet sammen om 

et fantastisk musikprogram.

 Roskilde Bibliotekerne: Har 

en musikprofil, en omfattende mate-

riale samling med og om musik samt 

afholder musikarrangementer.

 KulturCosmos: Fællesskaber 

på tværs af alder og interesser gen-

nem bl.a. livemusik.

 Danish Songwriting Acade-

my: 2-årig uddannelse i sangskriv-

ning og produktion placeret i Vor 

Frue og skabt i et samarbejde mellem 

musikbranchens aktører. 

 Roskilde Musikforening: 

Aktualiserer og fremmer kendskabet 

til og interessen for klassisk og nyere 

musik.

 Schubertselskabet: Formidler 

Schuberts musik og anden klassisk 

musik.

 Roskilde Synger: Fremmer 

sangens muligheder for såvel bred-

den som eliten, samt sangglæde og 

kreative møder om sang.

Dreamers Circus og Poul Bjerager Christiansen. Foto: Em
ilie Carlsen.

 Kreativt hus for børn: Børn 

fra 0-12 år kan eksperimentere med 

musik, kunst, kultur og kreativitet.

 Ragnarock museet for pop, 

rock og ungdomskultur: Aktiv 

bidragydere til Alle Tiders Musikby 

gennem udstillinger, arrangementer 

m.m.

 Gimle: Roskildes regionale spil-

lested og ungdomskulturhus. Mere 

end 300 årlige kulturarrangementer 

afholdes både i og uden for huset.

 Kedelcentralen: Musisk 

inspiratorium og fællesskab for 

elektronisk musik og produktion i 

en nedlagt kedelcentral drevet INSP! 

Projektet er under udvikling. 

 Koncertkapellet: Hjemme-

bane, koncertsal og fællesskab for 

musikbyens klassisk-akustiske 

musikaktører placeret i det tidligere 

Sct. Jørgensbjerg Kapel. Projektet er 

under etablering. 



BØRN & UNGE
  SAMARBEJDE    EKSPERIMENTERING    

INVOLVERING    KREATIVITET    UDSYN 

Musikforløb for 3 – 4 Dagtilbud i udsatte områder
Målgruppe: Dagtilbud.

Formål: Etablering af musikforløb for børn i 3-4 dagtilbud med en høj andel af 

udsatte børn. 

Forløbet er tidligere afprøvet med succes, og indeholder musiske workshops for 

børn og kompetenceudvikling for personale.

Periode: 2023-2024

Samarbejdspartnere: Roskilde Musiske Skole.

Dreamers’ Circus og de musiske skoler
Målgruppe: Elever og lærere i de to musiske skoler, samt borgerne i 

Roskilde i forbindelse med koncerter.

Formål: Stadsmusikanterne i Dreamers’ Circus afholder tre workshops 

med ca. 70 elever og 20 lærere fra de to musiske skoler. Disse workshops 

har fokus på folkemusikken – både den traditionelle, lokalt forankrede fol-

kemusik, og de moderne tolkninger, som ensemblet selv arbejder med. Formå-

let er at skabe forøget opmærksomhed hos børn og unge om folkemusikkens 

mange muligheder. I en fælles proces mellem Dreamers’ Circus og eleverne og 

lærerne skabes et koncertprogram, der fremføres ved to koncerter i Guldal-

dersalen på Prindsen d. 29. april 2023.

Periode: Skoleåret 2022-23.

Samarbejdspartnere: Dreamers’ Circus, Roskilde Kulturskole og Roskilde Mu-

siske Skole.

Ny vision for Roskilde Kulturskole og Roskilde Musiske Skole
Målgruppe: Alle børn og unge i Roskilde Kommune.

Formål: Som et led i realiseringen af strategien Alle Tiders Musikby, har kom-

munens to musiske skoler arbejdet med en fælles vision for fremtidens musik- 

og kunstundervisning af børn og unge. 

Ambitionen er at give alle børn og unge i hele kommunen adgang til at deltage 

i kunstneriske fællesskaber. Det skal bl.a. ske gennem tre nye initiativer:

• Åbne tværkunstneriske værksteder.

• Bedre mulighed for at stifte bekendtskab med flere kunstretninger, genrer 

og metoder.

• Bedre muligheder for at deltage på hold i nærmiljøet.

Periode: Udviklet igennem en 2 årige proces og skal behandles af Kultur- og 

Idrætsudvalget i løbet af vinteren 2022/23.

Samarbejdspartnere: De to musiske skoler, deres bestyrelse og medarbejdere 

samt en bred kreds af interessenter.

Mælkebøtte
n 2022.
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Litteratur og det musiske 
Målgruppe: Unge fra +17.

Formål: At skabe en stærk læsekultur i Roskilde ved at undersøge, hvordan 

man kan skabe bro mellem et (potentielt) litteraturmiljø og et reelt musik- og 

kreamiljø i Roskilde. Initiativets fundament er en tro på, at vejen til at få åbnet 

litteraturen for de unge, som ikke læser så meget, går både gennem musikken 

og etableringen af et trygt, men også levedygtigt fællesskab, hvor man kan 

møde litteraturen og selv være med til at definere sin egen rolle, som ung.  

Periode: 2023-2024, med håbet om at gå i drift derefter.

Samarbejdspartnere: Roskilde Bibliotekerne og INSP!

Bandakademiet flytter KarriereKanonen til Roskilde
Målgruppe: Talenter.

Formål: Bandakademiet i Roskilde og DR samarbejder om Danmarks måske 

vigtigste talent- og karriereudviklingsforløb KarriereKanonen. Bandakademiet 

har inviteret Gimle med ind i forløbet, så en del af Bandakademiets aktiviteter 

er flyttet ind på det regionale spillested, hvor semifinalen i KarriereKanonen 

afholdes.

I 2023 indgår desuden Danish Songwriting Academy i Bandakademiets forløb 

i KarriereKanonen, da de 10 udvalgte kunstnere skal skrive sange med 24 

studerende på uddannelsen.

Periode: 2022-2024.

Samarbejdspartnere: Bandakademiet, DR, Gimle og Danish Songwriting Aca-

demy.

Roskildes talenter i hænderne på internationale og natio-
nale sangskrivere
Målgruppe: Talenter i Roskilde.

Formål: Danish Songwriting Academy, Bandakademiet og lands- og genreor-

ganisationen ROSA (Dansk Rocksamråd) samarbejder om ROSA’s initiativ ’On 

Track’. On Track inviterer håndplukkede internationale og nationale sangskri-

vere og producere til Roskilde for at arbejde sammen med udvalgte Roskilde 

talenter. Talenterne rekrutteres blandt andet gennem 

lokale musikaktører i Roskilde

Periode: 2022-2023.

Samarbejdspartnere: Danish 

Songwriting Academy, 

Bandakademiet og 

ROSA.
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ÆLDRE & SÅRBARE
  SAMARBEJDE    INVOLVERING    

UDSYN    TRIVSEL

Pilotprojektet Musikløft
Målgruppe: 7 ud af 9 plejecentre i Roskilde Kommune.

Formål: Et musikalsk løft i Roskilde Kommunes plejesektor for ældre, der har 

svært ved selv at opsøge musikken.

Pilotprojektet Musikløft skal styrke plejehjemsbeboeres trivsel på plejecentre 

i Roskilde Kommune gennem tilrettelagte koncertrækker skræddersyet det 

enkelte center.

Indholdsmæssigt tilrettelægges projektet som 7 koncertrækker med 3 koncer-

ter i hver. Der indgår desuden syv musikerhold, der repræsenterer forskellige 

musikalske stile og instrumentering. Hver enkelt koncertrække varetages af 

samme musiker(e), som er i dialog med personalet på det enkelte plejecenter 

med henblik på at skræddersy koncertrækken, så den understøtter trivselsar-

bejdet bedst muligt på centret.

Periode: September 2022 til februar 2023.

Samarbejdspartnere: Roskilde Kommune, DMF Roskilde og Søren Ingemann 

Zinck samt Plejecenter Trekroner, Plejecenter Bernadottegården,  

Plejecenter Gundsø, Plejecenter Kastanjehaven,  

Plejecenter Oasen, Plejecenter Toftehøjen  

og Hyrdehøj Plejecenter.

På tværs af musiske 
og sundhedsfaglige kompetencer 
Målgruppe: Borgere på plejecentre og bosteder. 

Formål: Social, Job og Sundhed har indgået partnerskab med Rytmisk  

Musikkonservatorium med henblik på at undersøge det innovative poten-

tiale på tværs af musiske og sundhedsfaglige kompetencer på social-, job- og 

sundhedsområdet. Det overordnede tema er kunstnerisk medborgerskab og 

tanken er, at de studerende på Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage 

til udvikling af mennesker og fællesskaber som undervisere, formidlere og 

medskabere i driften på social-, job- og sundhedsområdet. Samarbejdet skal 

udforske, hvordan musikken gennem de musikstuderende kan understøtte 

den daglige drift.  

Periode: Projektet starter op i 2023.

Samarbejdspartnere: Rytmisk Musikkonservatorium og Social, Job og Sund-

hed.

Musikken ind på plejecentrene
Målgruppe: Borgere på plejecentre. 

Formål: Et initiativ der vil invitere eksisterende musikaktiviteter ind på  

Roskilde Kommunes plejecentre. Det kan fx være et kor, der kan bruge et  

plejecenters fælleslokaler til at øve i, medens plejecentrets beboere samtidig  

får glæde af liv og musik i dagligdagen. 

Periode: Initiativet startes op i 2022 med en indledende undersøgelse af  

mulige samarbejder.

Samarbejdspartnere: Skal afsøges.
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(Tyskland), som indgår som samarbejdspartner i initiativet. For at sikre den 

langsigtede forankring i kommunen inkluderer projektet oplæring af kommu-

nale medarbejdere,  

så de på sigt vil kunne gennemføre indsatsen. 

Sangens Hus arbejder ydermere på at lave en LYD PÅ-guide/manual, som både 

kan bruges til at styrke forankringen af projektet i Roskilde samt udbydes 

nationalt.

Periode: Projektet er sat i gang i foråret 2021 og fortsætter i første omgang til 

og med 2023.

Samarbejdspartnere: LYD PÅ kører videre med en mindre ændring. Kursus- 

forløbet på GRO, er efter planen flyttet til INSP og fortsætter på Makers Cor-

ner, ITC og Alle Tiders Højskole.

LYD PÅ 
Målgruppe: Psykisk sårbare borgere.

Formål: LYD PÅ handler om at hjælpe borgernes recovery-proces ved at bruge 

sang og musik til at afhjælpe stress og styrke samhørigheden og følelse af 

trivsel. LYD PÅ er et samarbejde mellem Roskilde Synger, og socialområdet i 

Roskilde Kommune. Initiativet er inspireret af Singende Kränkenhauser  



MUSIK & ERHVERV
  SAMARBEJDE    EKSPERIMENTERING  

  INVOLVERING    UDSYN

Fremtidslaboratorium for musik- og erhvervssamarbejde
Målgruppe: Erhvervsvirksomheder og musikaktører i Roskilde. Alt fra større 

etablerede virksomheder til start ups – både ledere og medarbejdere.  

Med musikaktører menes arrangører, musikere, undervisere mv. 

Formål: Laboratoriet har til formål at afsøge, skabe og finde økonomisk 

bæredygtige modeller og løsninger for samarbejdet mellem erhvervsvirk-

somheder og musikaktører. Der dannes netværk mellem musikaktørerne 

og mellem musikaktørerne og virksomhederne, hvor der bl.a. på en ræk-

ke workshops diskuteres og udvikles samarbejdsmodeller og produkter. 

Der skabes et katalog over, hvilke musikalske aktører og tilbud, der er i 

Roskilde og omegn, som virksomhederne kan benytte eller købe ind  

på. I projektperioden testes følgende: Koncerter på virksomheden,  

Koncerter og arrangementer uden for virksomheden, Musik giver  

et bedre arbejdsmiljø og Musik som udviklingsværktøj.

Periode: 2022-2023.

Samarbejdspartnere: Erhvervsforum og Gimle.

Udviklingsplatform for musikproduktion, 
ny musikteknologi og iværksætteri
Målgruppe: Lokale unge mellem 15-25 år med interesse og talent inden 

for musikproduktion, ny musikteknologi og iværksætteri. 

Formål: Erhvervshuset Sjælland vil sammen med deres samarbejdspart-

ner skabe og udbyde en unik, nyskabende og lokalt forankret udviklings-

platform inden for musikproduktion, ny musikteknologi og iværksætteri 

bestående af workshops, masterclasses og 1 til 1 sparringssessioner. 

Periode: Projektet har fået en bevilling fra Udviklingspuljen for Alle Tiders 

Musik og venter på yderligere ekstern finansiering, før det kan igangsættes.

Samarbejdspartnere: INSP!, Kulturfabrikken, Danish Songwriting Academy 

og RIA Kollektivet.
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FYSISKE STEDER
  SAMARBEJDE    EKSPERIMENTERING    

INVOLVERING    KREATIVITET    FYSIK 

Kulturlaboratoriet i Æblehaven / Rønnebærparken
Målgruppe: Områdets børn og unge.

Formål: Turning Tables er ved at bygge et permanent Kulturlaboratorium med 

flere faciliteter, som både kan rumme Turning Tables daglige aktiviteter for 

områdets børn og unge samt bruges til særlige begivenheder såsom koncerter 

o. lign.

Periode: Indvies marts 2023.

Samarbejdspartnere: Turning Tables og Boligselskabet Sjælland.

Kulturskolen på Nordskolen
Målgruppe: Roskilde Kulturskoles elever samt skolen og Jyllinge borgerne.

Formål: Roskilde Kulturskolen er flyttet ind i blok 4 på Nordskolen, hvor der i 

2022 er skabt en direkte passage fra Kulturskolen igennem skolegården og en 

gennembrydning til Jyllinge Parkvej med navnet Kulturkilen. Næste etape, er 

selve ombygningen af Kulturskolens faciliteter på Nordskolen, så de passer til 

formålet samt forbedring af udearealer.

Periode: 2023/2024. 

Samarbejdspartnere: Roskilde Kulturskole og Nordskolen.

Musikpavillon i Østervangskvarteret
Målgruppe: Borgere og beboer i Østervangskvarteret samt de omkring liggen-

de institutioner og kirken.

Formål: Som en del af helhedsplan for Østervangscenteret er der et ønske 

om at etablere en musikpavillon centralt i byrummet, hvor kirke, skole, klub 

og børnehus kan optræde med musik og andre indslag til gavn for bylivet og 

fællesskabet i bydelen. 

Periode: 2022-

Samarbejdspartnere: Østervangs-

skolen, Klub Midt, Børnehuset 

Hobbitten og Jakobskirken.
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UDSYN & 
FÆLLSSKAB
  SAMARBEJDE    EKSPERIMENTERING  

  INVOLVERING    KREATIVITET    UDSYN 

Polyfon – musikkens fællesskab i Roskilde
Målgruppe: Primært musiklivets aktører i Roskilde. Herudover nationale 

samarbejdspartnere, samt lokale politikere og embedsværk. 

Formål: Polyfon bliver musiklivets samlingspunkt – både online og fysisk. 

Det er et digitalt univers, hvor musikkens ildsjæle og organisationer finder 

inspiration og kvalificerer hinanden og deres mangfoldige initiativer. Et slags 

fagmedie, der, med portrætter, baggrundsartikler, tutorials og aktørkartoteker, 

fremviser og forbinder alt det Musikbyen Roskilde har at byde på. Sideløbende 

mødes Polyfon-netværket til større og mindre arrangementer og fortsætter 

dialogen ansigt til ansigt. 

Periode: Blød lancering i efteråret 2022 og større lancering i foråret 2023. 

Samarbejdspartnere: Musikkontoret i Byens hus producerer og faciliterer 

Polyfon i samarbejde med Roskildes musikliv. 

GRASP
Målgruppe: Forskere, fagprofessionelle og studerende.

Formål: Som del af markeringen af Roskilde Festival nummer 50 er organisa-

tioner fra kommunens kultur- og undervisningssektorer gået sammen om at 

præsentere en årligt tilbagevendende tværfaglig festival for bæredygtig ud-

vikling. Over to dage på Musicon afsøger kunsten, musikken og videnskaben i 

fællesskab løsninger på samfundets udfordringer. 

Periode: 2022-2024. 

Samarbejdspartnere: Roskilde Festival, Roskilde Kommune, RUC, ROMU og 

Roskilde Festival Højskole.

Open air koncert i Æblehaven / Rønnebærparken
Målgruppe: Primært borgere i Æblehaven / Rønnebærparken samt borgere i 

kommunen generelt. 

Formål: Elever fra SPIL OP skolerne Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen 

og Østervangsskolen skal sammen med Danmarks Underholdningsorkester 

optræde og aftenen vil blive rundet af med en populær-artist. 

Periode: 2. juni 2023. 

Samarbejdspartnere: Danmarks Underholdningsorkester, Boligselskabet Sjæl-

land, Roskilde Musiske Skole samt Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen og 

Østervangsskolen.

GRASP 2022. Foto: Flemming Bo Jensen
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Sound Lab Musicon 2022.

GOTCH – Girls on The Charts
Målgruppe: Kvindelige musikere, sangskrivere, producere og artister.

Formål: DR og Bandakademiet i Roskilde udgav i 2022 rapporten ’Kvinderne  

i Musikken’, som bygger på dybdegående interviews med 75 kvinder i den 

danske musikbranche. Ét af de konkrete  

udløb af rapporten er et talent- 

udviklingsprojekt for kvinder som Bandakademiet står bag. Projektet er 

foreløbig døbt GOTCH – Girls on The Charts og er et skræddersyet talent- og 

karriereudviklingsforløb målrettet kvindelige musikere, sangskrivere, produ-

cere og artister i hele Danmark. Visionen er at ændre kønsbalancen i dansk, 

rytmisk musik.

Periode: Pilotprojekt i 2023.

Samarbejdspartnere: Bandakademiet, DR og andre musikorganisation.

UrbanGrrls i Roskilde
Målgruppe: Unge kvinder

Formål: Roskilde Kommune er ansvarlig for Musikindsatsen under det 

tværkommunale samarbejde Kulturmetropolen. I 2022 var et af initiativerne 

talentprojektet UrbanGrrls. Formål er at skabe en bølge af nye unge kvindelige 

stemmer og rollemodeller inden for hip hop, rap og andre urbanmusik genrer, 

hvor kvinder generelt ikke står stærkt i dag. Under UrbanGrrls er der tilmed 

en række lokale aktiviteter og netværk kaldet SubUrbanGrrls, som flere af de 

lokale musikaktører i Roskilde Kommune er en del af. 

Periode: 2022-2023.

Samarbejdspartnere: Kulturmetropolen, Gimle, KomplX Records ApS og Klub-

berne i Roskilde.

Kønsbalance i musiklivet
Målgruppe: Musikmiljøet i Roskilde Kommune.

Formål: Afsøg relevansen af at formulere nogle fælles anbefalinger i 

forhold til at skabe balance mellem kønnene i musiklivet i Roskilde Kom-

mune. Anbefalingerne kan være inspireret af de to nationale rapporter 

”Kvinder i Musikken” produceret af DR og Bandakademiet og ”Hvorfor er 

der så få kvinder i musikken” udarbejdet af KVINFO samt Another Life’s 

undersøgelser og rapporter om repræsentation i musikbranchen. Anbe-

falingerne skal ydermere have afsæt i de lokale musikaktørers fokus på 

balancen. 

Periode: 2023-2024. 

Samarbejdspartnere: Musikaktørerne i Roskilde Kommune.
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HAR DU GODE IDÉER TIL ALLE TIDERS MUSIKBY

ELLER SPØRGSMÅL, KAN DU SENDE EN MAIL TIL  
AlleTidersMusikby@roskilde.dk

HVIS DU ER NYSGERRIG PÅ UDVIKLINGSPULJEN FOR ALLE 
TIDERS MUSIKBY, KAN DU FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ 
www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/ 
foreninger-og-arrangorer/puljer/udviklingspuljen- 
for-alle-tiders-musikby/

VI GLÆDER OS TIL NYE OPLEVELSER SAMMEN  
MED JER I 2023 I ALLE TIDERS MUSIKBY.
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