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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.
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FORORD

Initiativerne i handleplanen har en række fællestræk, som er med til at tegne et
billede af Alle Tiders Musikby. Disse fællesstræk kan også betragtes som
pejlemærker, som sætter retningen for udviklingen af nye initiativer indenfor
de to målsætninger.

Siden strategien for Alle Tiders Musikby blev vedtaget i 2017, har de mange
musikmiljøer, institutioner, samarbejdspartnere og forvaltningen arbejdet
bestandigt med at afsøge musikkens unikke væsen og udvikle dens rolle i
Roskide Kommune.
Undervejs er der kommet flere og flere aktører og samarbejdspartnere til, og der
er etableret forskellige musikalske netværk, hvor nye tiltag ser dagens lys og
ambitionerne næres. Dette sker både indenfor musikkens eget univers og i
samspil med andre æstetiske udtryksformer og på tværs af faglighed og
sektorielle skel.
Hvert år udarbejdes en revideret handleplan for musikbyen med et 4-årigt
perspektiv. Denne dynamiske handleplansform uden slutdato understøtter, at
nye initiativer hele tiden spirrer frem.

Pejlemærkerne er:
SAMARBEJDE / INVOLVERING / EKSPERIMENTER / KREATIVITET / UDSYN /
TRIVSEL / FYSIK
Indholdet i handleplanen er blot et lille udvalg blandt de mange tilbud i
musikbyen, der rummer over 1000 koncerter, flere festivaler, uropførelser og
eksperimenterende musikprojekter.
Følg derfor de mange musikinstitutioner og –aktørers hjemmesider og sociale
medier samt hold dig orienteret på RoskildeLIVE for at få et større indblik i
musiklivet i Roskilde Kommune.

Indholdet i handleplanen tager afsæt i de to bærende målsætninger for Alle
Tiders Musikby: MUSIK FOR ALLE og MUSIK SAMMEN.
Målsætningernes hensigt er, at:
 alle borgere uanset alder og baggrund skal have mulighed for at opleve
musikken, udtrykke sig musikalsk eller være skabende på og bag scenen.
 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, spiller
sammen og samarbejder på tværs.

Velkommen til 2021 i Alle Tiders
Musikby
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2020 i Alle Tiders
Musikby

OPTAKT 2020, musikfest på Gimle ved Ria Kollektivet

2020 blev på godt og ondt defineret af COVID-19 samt de medfølgende
restriktioner og hel- og delvis nedlukning af Danmark.
Aktørerne søgte forskellige løsninger til at håndtere situationen. Året var derfor
præget af usikkerhed, men også af stor opfindsomhed og nye måder at virke på.
Et større Alsangsprojekt, som var planlagt til at blive afholdt på Stændertorvet,
blev transformeret til et omfattende digitalt fællesskabsprojekt afviklet af
Roskilde Synger, KOR KOR, Roskilde Musiske Skole og INSP! Media. Den digitale
løsning medførte at Alsang ikke blot nåede ud i de små private hjem, men også
blev livestreamet på kommunens plejecentre.
Musik- og sangundervisningen blev overflyttet til digitale platforme som Zoom,
Skype og Teams, hvor nye potentialer og begrænsninger i forhold til de digitale
muligheder blev opdaget.
Onlineløsningerne understøtter målsætningerne MUSIK FOR ALLE og MUSIK
SAMMEN. Det skyldes dels, at aktørerne slår sig sammen for at løse
udfordringerne og afsøger mulighederne, og dels fordi de derigennem når ud til
et bredere publikum end ved de traditionelle musikarrangementer.
For at nå de mest sårbare og ensomme borgere, afholdt Roskilde Kulturskole og
Roskilde Musiske Skole koncerter med den rette afstand og de rette
forholdsregler på plejecentre og bosteder.
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Roskilde Musiske Skole, Nytårskoncert 2020
FOTO: Andreas B. Elkjær, INSP! Media

I takt med, at Danmark begyndte at genåbne i forsommeren 2020, blev der
afholdt strøgkoncerter i Roskilde Midtby, og Roskilde Musikforening afprøvede
helt nye koncertformater, som var opdelt i mindre seancer for et mindre
publikum, og hvor musikken gik i kreativ dialog med billedkunsten.
Korsang viste sig at udgøre en stor smitterisiko. Forskrifterne anbefaler fortsat,
at der skal være 2 meters afstand mellem deltagerne og mindst 4 m2 pr person,
og at alle sangere skal synge i samme retning. Det kræver derfor større lokaler,
når korene øver og optræder. Heldigvis gav den gavmilde sommer korene en
mulighed for at være udendørs. Og som efteråret nærmede sig, blev alternative
lokaler stillet til rådighed for foreningsbaserede kor.
I processen har de mange kor slået sig sammen i et netværk, der virker som et
fælles talerør ind i kommunen.
Andre initiativer blev aflyst eller fremrykket, og andre igen blev flyttet helt ind
i 2021. Det drejer sig blandt andet om de lokale initiativer, der knytter sig til
markeringen af Roskilde Festival nr. 50, der jo desværre også blev udskudt til
2021. Det drejer sig om arrangementsrækken Roskilde Fremkaldt, et nye
vidensfestivalformat, et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne om
festival og aktivisme samt DELTA - den nye festival for unge, der skulle afholdes
for første gang i 2020.
Ria Kollektivet for unge fra 13 år, der er medarrangører af DELTA, valgte derfor
at lave det mindre format OPTAKT på Gimle for alle unge musikelskere i alderen
13-20 år.
De mange nye måder at gøre tingene på resulterede i flere nye samarbejdsflader,
nye netværk blev samlet, og Alle Tiders Musikby opnåede nye højder.

#AlleTidersMusikby Handleplan 2021-2024
Godkendt – februar 2020

7

Retninger fra 2021 og frem
I Alle Tiders Musikby sætter corona ikke en stopper for den store virketrang og glæde ved musikken. Aktører, samarbejdspartnere m.fl. favner fortsat fremtiden ved at
gennemføre initiativer og lægge kimen til nye i det omfang det overhovedet er muligt under Covid-19.
Musikbyen er en levende organisme, der består af en lang række større og mindre musikaktører, offentlige såvel som private. På kryds og tværs og i samarbejde med
hinanden søsætter de initiativer, der involverer, engagerer og afsøger grænserne for, hvor og hvordan musikken kan gøre en forskel i mange menneskers liv.

Folkemusikfestival Rødder, Fødder og Stemmer 2019
med Dreamers Circus
#AlleTidersMusikby Handleplan 2021-2024
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7 pejlemærker
Syv pejlemærker præger udviklingen af nye initiativer i Musikbyen. Som røde tråde, væver de sig igennem de aktuelle udviklingsprojekter og medvirker til at
understøtte de to centrale målsætninger og sikre den sammenhængskraft, der er fundamentet for Alle Tiders Musikby.
SAMARBEJDE
Hovedparten af handleplanens initiativer udvikles, finansieres og realiseres i partnerskaber 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 sikre en bredere deltagelse.
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 kræver mod til at eksperimentere. Det er en central del af musikbyens vision, at Roskilde 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 populært folkemusikorkester til Stadsmusikanter for en hel
kommune.
KREATIVITET
Musikken skaber Roskilde. Roskilde 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 vidensinstitutioner stiller vi vores viden og netværk til rådighed, og inviterer ligeledes omverden indenfor i musikbyfællesskabet.
TRIVSEL
Aktiv deltagelse, fællesskaber og oplevelser i musiklivet kan styrke livskvaliteten hos den enkelte, og musikken bliver i stigende grad anvendt i arbejdet med at
sundhedsfremme og til at skabe mental trivsel – både i en pandemisk krisetid og som led i den overordnede velfærdsopgave.
FYSIK
Flere initiativer sigter efter at skabe 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.
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Folkemusikfestival Rødder, Fødder og Stemmer 2019
med Dreamers Circus
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Udvalgte initiativer fra 2021
De udvalgte initiativer er et udsnit blandt de mange initiativer, der løbende
bliver igangsat både på de mange kommunale institutioner, blandt de mange
professionelle og amatørmusikere og arrangører samt frivillige ildsjæle.
Musik for de mindste
Børnehuset Mælkebøtten og Roskilde Musiske Skole har i fællesskab udviklet og
igangsat det treårige musiske projekt, der skal styrke Mælkebøttens pædagogiske
profil. Projektet omhandler musiske aktiviteter med børn og personaler og
forældre. Ud over aktiviteter sparrer parterne med hinanden om de
igangværende aktiviteter og forberedelse af nye aktiviteter. Her sikres, at der er
sammenhæng mellem aktiviteter, der knytter sig til Roskilde Musiske Skole og
den pædagogiske læreplan. Projektet kører nu med musik-/rytmikundervisning
to gange ugentligt for fire børnegrupper i både vuggestue- og børnehavealderen.
Etablering af musikforløb for børn i 3-4 dagtilbud med en høj andel af udsatte
børn i samarbejde med Roskilde Musiske Skole. Forløbene er tidligere afprøvet
med succes, og indeholder kompetenceudvikling med otte musiske workshops
for børn og personale i egen institution og en workshop for personalet.
Netværket af sang-profil-dagtilbud blev sat i bero i forbindelse med
nedlukningen i foråret 2020. Netværket blev genoptaget virtuelt i oktober 2020.
Planen for 2021 er, at netværket understøtter og inspirerer hinanden samt deler
gode oplevelser og ideer med sangaktiviteter. Spredning af ideer til andre
institutioner og opstart af nye samarbejder med eksterne samarbejdspartnere
igangsættes ydermere i 2021.

Kreativt hus for børn som musikalsk legeplads
Musikken er højt prioriteret i Roskilde Kommunes bibliotekspolitik og Roskilde
Bibliotekerne vil med Kreativt hus for børn som platform, give de yngste
medborgere (0-12 år) mulighed for at møde musikken og rytmikken i et legende
og kreativt univers i øjenhøjde med ambitionen om, at vække den musikalske
nysgerrighed og glæden ved musik.
Tanken er et åbent musikrum, hvor børn og deres voksne kan få nem adgang til
at afprøve og lære om forskellige instrumenter, enten som et enkeltstående
tilbud og oplevelse, eller inden de beslutter sig for at søge ind på kommunens
musiske skoler eller andre lokale tilbud. Der vil være fokus på formater, hvor
man både kan komme ind fra gaden samt forløb for dagtilbud og institutioner.
Visionen er ikke at lære børn at spille et bestemt instrument, men at vække en
musikalsk glæde og nysgerrighed hos børnene.
I fællesskab med professionelle udøvere, foreninger, frivillige sjæle og
institutioner vil Kreativt hus for børn aktivere huset med løbende tiltag,
læringsforløb og workshops.
SPIL OP – skoleorkester på 3 skoler i 3 almennyttige boligområder
I samarbejde med Roskilde Musiske Skole er Hedegårdenes Skole,
Tjørnegårdskolen og Østervangsskolen i gang med at etablere skoleorkestre fra
0. – 3. årgang.
I skoleåret 2020/2021 blev alle 0. og 1. klasser involveret, og i skoleåret
2021/2022 bliver 2. klasserne koblet til projektet.
Målet er, at SPIL OP er helt udrullet i indskolingen på de 3 skoler i 2023 med
udadvendte skoleorkesteraktiviteter.
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Danmarks Underholdningsorkester i almennyttige boligområder
I forlængelse af SPIL OP – skoleorkestre på 3 skoler søges der eksterne midler til,
at Danmarks Underholdningsorkester kan give SPIL OP og de almennyttige
boligområder en ekstra dimension. Planen er, at Danmarks
Underholdningsorkester skal på kammermusikalske besøg i alle SPIL OP-klasser.
Eleverne skal øve sammen med orkesteret med henblik på, at der i 2022 og 2023
kan afholdes skolekoncerter og udendørs koncerter i et af boligområderne, hvor
SPIL OP-eleverne optræder sammen med Danmarks Underholdningsorkester.
På nuværende tidspunkt er ½ af finansieringen på plads.
Medskaber i Hedeboparken
MEDSKABER, tidligere kaldt Pop Up Musikskabelse, er et samarbejde mellem
DPA (Danske Populær Autorer), Klub Arena og Roskilde Kulturskole.
Sidstnævnte står også for projektledelsen.
Initiativet er for børn og unge fra boligområderne omkring Klub Hedeboparken
og Klub Arena i Roskilde og har fokus på sangskrivning.
2020 var et test år, hvor samarbejdsparterne fik erfaringer med at tiltrække og
fastholde målgruppen i initiativet. Der blev afholdt 4 workshops, og der var
yderligere 4 workshops i kalenderen samt en sommerfest med visning/koncert,
som desværre måtte aflyses på grund af corona.
Initiativet fortsætter i 2021 baseret på de erfaringer, der blev indsamlet i 2020 og
målet er at brede initiativet ud til flere boligområder.

SMACK Festival 2020
FOTO: Bo Ejstrup

Turning Tables i Æblehaven / Rønnebærparken
Turning Tables (NGO) igangsatte i 2020 workshopaktiviteter i
Æblehaven/Rønnebærparken med fokus på lyd, video og foto.
Med en større bevilling fra Bikubenfonden fortsætter aktiviteterne de næste 4
år – 2021-2024. Til formålet etablerer Turning Tables et Kulturlaboratorium,
hvor aktiviteterne skal foregå og drives i det daglige af to ansatte medarbejdere.
Kulturlaboratorierne forventes klar til ibrugtagning inden sommerferien 2021.
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Turning Tables bliver ydermere en folkeoplysende forening i Roskilde i 2021, og
de har fået tildelt midler til en ressourceperson, der skal lave opsøgende arbejde
og arbejde med at fastholde deltagerne i initiativet. Det sker i forbindelse med
kommunens projekt ”Sociale partnerskaber”, der er koblet Roskilde Kommunes
”Boligpolitik i social balance”.
Østervangscenteret som kulturelt og musikalsk knudepunkt
Med afsæt i udviklingsstrategien for Roskilde Syd, er Østervangscenteret
udpeget som udviklingsområde. Målet er at skabe en aktiv og levende bydel,
hvor Østervangsskolen, der er centralt placeret, skal være en aktiv del af
bydelen.

INSP! har indgået partnerskaber om drift og indhold til inspiratoriet med 11
lokale og nationale aktører (Gimle, Råstof Roskilde, Roskilde Festival m.fl.).
Roskilde Kommune har, ud over bygningen, bevilget 3,9 mil. kr. til omdannelsen.
Der er positiv dialog med en unavngiven fond, som er gået aktivt ind i at hjælpe
med at finde yderligere fondsmidler. Roskilde Festival har doneret 1 mil. kr. til
indhold. Tuborg Fonden, Nordea Fonden m.fl. har tilkendegivet interesse i at
støtte aktiviteter, når bygningen står klar.
Ria Kollektivet
Ria Kollektivet er et musikalsk fællesskab for unge fra 13 år i Roskilde og omegn,
der er udsprunget af Klub Roskilde Øst´s fokuserede indsats på musikområdet.

Østervangsskolen har en stærk musikprofil og et tæt samarbejde med Roskilde
Musiske Skole, bl.a. om Musikklasser fra 7. – 9. klasse.
Det er derfor oplagt at trække det musiske ud i bydelen.
Projektet er endnu i en udviklingsfase. På nuværende tidspunkt er der fokus på
at skabe et dynamisk byrum med musiske interventioner, der aktiverer og
synliggør det musiske og kulturelle liv på skolen og i et nyt plejecenter, der skal
bygges i området. Projektet vil indgå som del af omdannelsen af
Østervangscentret og helhedsplanen for Roskilde Sydby.
Kedelcentralen
Som del af byomdannelsen af den tidligere slagterigrund er den gamle
kedelcentral ved Køgevej stillet til rådighed for INSP! med henblik på, at de
finder finansiering til at transformere stedet til et musik-teknologisk
inspiratorium. Projektet har særligt fokus på at inddrage ressourcesvage unge i
stærke kreative miljøer, hvor specielt musikteknologi har vist sig at åbne vejen
for mange.

Kollektivet er drevet af de unge selv med hjælp og sparring fra
klubmedarbejdere, og rummer lige nu 52 kernebrugere. De har organiseret sig
med en ungebestyrelse, der er med til at udvælge og definere de projekter
kollektivet engagerer sig i – heriblandt Musikmagneterne og DELTA.
I 2021 er målet, at Ria Kollektivet skal have flere aktive medlemmer i hele
kommunen, og at flere unge skal deltage i udarbejdelsen af camps og andre
aktiviteter. Som en del af udviklingen planlægger klubberne desuden, i
samarbejde med de lokale partnere i Musikstarter (de musiske skoler og Gimle
m.fl.), at træde ud af det landsdækkende projekt, men at fortsætte aktiviteten i
uge 42 under et nyt navn, som skal udtænktes i samarbejde med de unge.
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Roskilde Festival Højskole, Sound Festival 2020

Musikmagneterne
Musikmagneterne er fysiske faciliteter rundt om i kommunen, hvor børn og
unge – eksempelvis fra Ria Kollektivet – kan mødes uden for skoletid og blive
inspireret til at spille og skabe musik sammen under vejledning af tilknyttede
musiklærere og andre med musikfaglighed.
Der etableres Musikmagneter på Magretheskolen i Gundsømagle og på Viby
Skole. Sideløbende har Klub Roskilde Øst gjort deres faciliteter til en
Musikmagnet, ved at gøre det muligt for de unge at anvende klubbens
musiklokaler og studie på egen hånd – også uden for klubbens åbningstid. Klub
Roskilde Øst koordinerer indholdet i musikmagneterne og samarbejder med
musiklærerene i Viby og Gundsømagle.
De positive erfaringer med at engagere de unge i Ria Kollektivet overføres til
arbejdet med at inddrage og aktivere de unge i Musikmagneterne, som skal
udgøre nogle af de fysiske rammer for Ria Kollektivets aktiviteter. Samtidig skal
den musikalske fødekæde styrkes lokalt i nord og syd for at sikre en succesfuld
opbygning af en lokal musikkultur, der kan bidrage til musiklivet både lokalt og
på tværs af kommunen.
DELTA
DELTA er et inspirerende læringsmiljø, hvor unge i alderen 12-17 år har
mulighed for at ’gå til festival’, hvor de, med hjælp og sparring fra professionelle
musikaktører og pædagoger, lærer at udvikle og gennemføre en musikfestival
for andre unge.
De unge udgør den centrale del af programudvikling, salg- og service og PR af
begivenheden. De har bl.a. fundet på navn og logo og spillet en central rolle i
booking af musik og andet indhold til første udgave af DELTA, som er planlagt til
at løbe af stablen den 15. maj 2021 på Kildegården og Gimle.
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Gimle er projektleder for DELTA, som de udvikler i samarbejde med Klub
Roskilde Øst, Roskilde Festival, Kildegården og Roskilde Kommune/Alle Tiders
Musikby. Sideløbende med produktionen af den første festival arbejder
partnerkredsen på at sikre finansiering til en bæredygtig udvikling af DELTA
med henblik på at etablere en toneangivende festivaltradition for unge i
Roskilde Kommune og nationalt.
Beats by the Girlz – elektronisk vinter-camp
Beats by the Girlz Denmark udbyder i foråret 2021 en elektronisk musik-camp
for piger og kønsminoriteter i Roskilde, København og Århus. Som noget helt
særligt indgår de et partnerskab med INSP! Sound for at sikre initiativet en
lokalforankring og et varigt spor. Deltagerne kan derfor efter camp’en fortsætte
på et hold en dag om ugen i tilknytning til etableringen af musik-teknologisk
inspiratorium i Kedelcentralen.
Hensigten er at fremme kønsdiversiteten i musik og nye fællesskaber samt at
inspirere deltagerne til at producere musik selv.
Dreamers Circus som stadsmusikanter i Roskilde
Folkemusiktrioen Dreamers’ Circus er udpeget som Stadsmusikanter i Roskilde
Kommune i perioden 2021-2023. Her har de til opgave at videreudvikle
folk/roots-miljøet i kommunen og medvirke til at involvere endnu flere
mennesker i musiklivet i Roskilde – både som publikum, udøvende musikere og
arrangører. Dette skal ske gennem mindst 10 årlige aktiviteter, der skal udvikles
og realiseres i samarbejde med både det lokale musikliv samt nationale og
internationale partnere.

Koncertkapellet
Koncertkapellet skal være et åbent mødested og eksperimentarium for oplevelse,
udøvelse og videreudvikling af klassisk og anden akustisk musik. Det tidligere
Sankt Jørgensbjerg Kapel skal omdannes til et unikt rum, hvor nærvær,
intimitet og kunstnerisk kvalitet kan forenes. Foreningen Koncertkapellet har
siden 2016 arbejdet for at realisere denne visionen og har ved starten af 2020
opnået 30 års eksklusiv brugsret til kapellet.
I marts 2021 afholder foreningen et symposium med henblik på at styrke og
udbrede visionen for Koncertkapellet. Herudover er bestyrelsens hovedindsats
fortsat at skaffe fondsfinansiering til den bygningsmæssige tilretning af kapellet.
Budgettet er knap 6,5 mio. kr., og bestyrelsen er i dialog med flere private fonde
om potentiel medfinansiering af projektet.
De mange kor mødes i et nyt netværk
De mange kor i Roskilde Kommune har samlet sig i et nyt netværk, der
faciliteres af Roskilde Synger. Netværket er indholdsmæssigt drevet af
deltagernes interesser og engagement, der i 2020 havde fokus på COVID-19, da
smitterisikoen er særlig høj i forbindelse med korsang og udfordrer korene i
forhold til plads og logistik.
Kor-netværket har endnu ikke lagt en nærmere plan for 2021, men korene vil
mødes i netværket ca. 1 gang i kvartalet, hvor der er fokus på videndeling og
sparring. På sigt er der et håb om større fællesprojekter.

Roskildes stærke folkemusiktradition er midt i en ny opblomstring, der har
resulteret i to folkemusikfestivaler og etableringen af netværket ’RRoots’, der
bl.a. har til hensigt at understøtte samarbejdet på tværs af miljøet. Denne
opblomstring vil blive yderligere næret af det 3-årige samarbejde med Dreamers’
Circus, der ligeledes skal medvirke til at cementere Roskildes position som et
vigtigt omdrejningspunkt for folk/roots-musikken i Norden.
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Musik som sundhedsfremme
Sundhedscenteret i Roskilde Kommune anvender systematisk musik på alle
hold, så det er tilpasset aktiviteterne, fx opvarmning, pulstræning mv.
I 2021 er der planer om at benytte musik til borgere med neurologiske lidelser,
som motivation for bevægelse samt element til at give ro og pause fra andre
sansestimuli.
Derudover benytter flere af Roskilde Kommunes tilbud på socialområdet
generelt musik og sang som sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter.
Musik og Sundhed er desuden et fokus i den nye 4 årige kulturmetropol–aftale
mellem Kulturministeriet og 9 kommuner tæt på hovedstaden - heriblandt
Roskilde Kommune, da Kultur og Sundhed, Musik og Unge er aftalens 3
indsatsområder.
Musisk plejecenter
Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg har udviklet en profil i forhold til at bruge musik
og sang som en del af rehabiliteringsindsatsen hver dag.
Plejecenteret bruger musikken til at skabe gode fællesskaber, fx i kor-aktiviteter.
Plejecenteret inddrager musik og sang til erindrings- og hukommelsestræning,
især for beboere med demens. Musik og sang benyttes også som redskab til
konfliktnedtrapning, og det bruges i 1:1-kontakt til de beboere, som er
interesseret i musik og måske selv har spillet eller sunget gennem sit liv.
Udover at Sct. Jørgensbjerg Plejecenter har udviklet musikprofil, så bruger
kommunens øvrige plejecentre også musik og sang, ligesom Seniorhøjskolen
benytter musik og sang til sundhedsfremmende aktiviteter.
Rytmisk Musikkonservatorium og Social, Job og Sundhed
I 2020 blev der igangsat en indledende dialog mellem Rytmisk
Musikkonservatorium og Social, Job og Sundhed med henblik på et partnerskab.
Formålet er at undersøge det innovative potentiale på tværs af musiske og
sundhedsfaglige kompetencer med øje for opgaveløsningerne på social, job og
sundhedsområdet.
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Partnerskabet udfoldes i 2021 og målet er at igangsætte en række pilotprojekter
på social-, ældre- og sundhedsområdet med begrebet kunstnerisk
medborgerskab som overordnet tema. Her skal de musikstuderende bidrage til
udvikling af mennesker og fællesskaber som undervisere, formidlere og
medskabere.
LYD PÅ
LYD PÅ, tidligere titel Your Voice My Voice, er et samarbejde mellem Roskilde
Synger, socialområdet i Roskilde Kommune. Initiativet er inspireret af Singende
Kränkenhauser (Tyskland), som indgår som samarbejdspartner i initiativet.
Efter 2 års fundraisingsperiode er den fulde finansiering på plads, og initiativet
igangsættes i marts 2021 og fortsætter til 2023.
LYD PÅ handler om, hvordan sangaktiviteter kan bidrage til, at borgere som er i
kontakt med socialpsykiatrien kan opleve en mere personlig tilfredsstillende
livsstil og en øget oplevelse af at have indflydelse på eget liv.
Målet er, at de borgere som vælger at indgå i LYD PÅ oplever en personlig
fremgang, at den erfaring som projektet genererer, kommer kommuner socialeog kulturelle aktører til gavn og at erfaringerne fra LYD PÅ resulterer i en
uddannelse af LYD PÅ-guider, som kan udbydes nationalt.
Danish Songwriting Academy
I september 2021 åbner Danish Songwriting Academy (DSA) dørene i Vor Frue
for sit første hold af studerende. Uddannelsens formål er at udvikle talenter, der
efter endt uddannelse kan arbejde som professionelle sangskrivere og producere.
Med DSA får Roskilde og Danmark sin første sangskriveruddannelse med et
erhvervsmæssigt fokus. DSA er drevet af en almennyttig forening, der består af
en række af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i den danske
musikbranche. Foreningens bestyrelse fungerer også som skolens bestyrelse.
Som en del af etableringen af DSA har foreningen indgået en samarbejdsaftale
med Roskilde Kommune. Aftalen har bl.a. til hensigt at sikre, at uddannelsen

bliver en engageret medspiller i Alle Tiders Musikby. Dette ved at bidrage til at
udvikle lokalt talent og styrke musikbyens fokus på, at involvere flere i de
skabende processer omkring musikken.
Vidensfestival og Musikkens Fællesskaber
Alle Tiders Musikby danner ramme for Musikbyens Vidensfællesskab – et
netværk med repræsentanter fra RUC, Professionshøjskolen Absalon, ROMU,
Museet for Samtidskunst, Rytmisk Musikkonservatorium, Roskilde
Bibliotekerne og Roskilde Festival. Netværkets primære formål er at udvikle og
gennemføre en konference om ”Musikkens Fællesskaber”.
Konferencen skal indgå som bærende element i en ny stor Vidensfestival i
Roskilde Kommune, der udvikles i et samarbejde mellem Roskilde Festival,
Roskilde Festival Højskole og Roskilde Universitet og Roskilde Kommune (som
repræsentant for Musikbyens Vidensfællesskab).
Vidensfestivalen vil invitere internationale forskere, civilsamfundets
organisationer, studerende og en mere bred fagligt interesseret deltagerkreds til
en 3-dages festival på Musicon den 18.-20. november 2021. På programmet er
nogle af tidens helt store udfordringer, herunder klima, pandemi og social
ulighed. Disse udfordringer vil blive undersøgt gennem tematiske spor, der, ud
over Musikkens Fællesskaber, rummer bæredygtighed, innovation, kunst og
aktivistisk byudvikling.
Erhvervs- og vækstpolitikken
I 2020 blev der udarbejdet en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. Kultur og
Idrætsudvalget opfordrede i et høringssvar til politikken, at målsætningerne fra
musikbystrategien skulle reflekteres i Erhvervs- og Vækstpolitikken.
I 2021 vil der derfor blive igangsat en kortlægning af eksisterende erhverv i
Roskilde Kommune inden for musikområdet samt en identificering af
potentielle musikbrancher eller beslægtede erhverv, der potentielt vil flytte
deres virksomhed til Roskilde.
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VI GLÆDER OS TIL NYE OPLEVELSER SAMMEN MED JER I
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