
Regnskab for det Regionale Spillested Turbinen 2018

Indholdsfortegnelse:

A – Kommunens regnskabsgodkendelse

B – Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste

C –  C1 Årsregnskab 
C2 Årsberetning/Ledelsesberetning 
C3 Koncertliste

D – Underskrevet revisionsprotokolat

















Turbinen (Værket)

Noter

1. Statslige tilskud

Tilskud fra Kulturstyrelsen 1.518.349

I alt 1.518.349

2. Kommunale tilskud

a. Tilskud fra Randers Kommune 2.000.000

b. Tilskud fra Randers Kommune, honorarstøtte 240.000

I alt 2.240.000

3. Sponsorer

Royal Unibrew 150.000

Bloddonorer 19.500

Randers Amtsavis, barteraftale 1/3 del 100.000

I alt 269.500

4. Egne indtægter

a. Billetindtægter, Turbinen + rytmiske koncerter 4.688.154

b. Garderobe, Turbinen 66.023

c. Bar, nettoavance eksl. personale 382.383

I alt 5.136.560

5. Løn fast ansatte

Musikbooker 444.786

Pedel og servicefunktioner - 50% 214.955

Grafiker og annoncering - 1/3 del 157.040

Kommunikation og sociale medier - 50% i 3/4 år 141.911

Baransvarlig - 40% 296.612

I alt 1.255.304



6. Løn løst ansatte

a. Teknik - scene, lyd og lys 1.001.900

b. Vagter 183.442

c. Rengøring 221.370

c. Garderobe 66.960

c. Barpersonale 367.875

I alt 1.841.547

7. Kunstnerhonorar

a. Turbinen, rytmiske koncerter 2.054.309

b. Turbinen, rytmiske koncerter 2.341.704

I alt 4.396.013

8. Rettigheder

Koda 244.709

I alt 244.709

9. Markedsføring

Annoncering, brochure m.m 769.150

Indstik i Det Sker x 2 101.466

I alt 870.616

10. Øvrige spillestedsrelaterede udgifter

a. Hotel 54.860

b. Catering 111.065

c. Leje af udstyr 348.375

I alt 514.300
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Sådan skriver musikerne om turbinen
Det vrimler med søde hilsner og stor tilfredshed med turbinen, der blev regio-

nalt spillested 1. januar 2017. rammerne er 
i top. Atmosfæren hyggelig og rar, skriver 
nogle af de musikere, der har gæstet byens honorar-støttede spillested. her er et uddrag af, hvad de skrev.
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Turbinen fortsætter med at udvikle sig på alle parametre i 
år to som regionalt spillested
Turbinen har i skrivende stund eksisteret i godt halvdelen af den fireårige periode 
som regionalt spillested. Det går kun fremad i forhold til at leve op til de mål, der er 
beskrevet i spillestedets strategi, hvilket vil fremgå af vores gennemgang af de syv 
resultatmål fra rammeaftalen:

• Koncertvirksomhed
• Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer
• Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
• Eksternt samarbejde
• Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning
• Talentudvikling 
• Samarbejde med genreorganisationerne

Turbinen har et bredt arrangementsud
bud, der dækker de fleste genrer og har 
samtidig en god vekselvirkning mellem det 
meget populære og det mere smalle og 
nicheagtige. Publikum giver meget positive 
tilbagemeldinger på vores program og er i 
det hele taget glade for ’hele pakken’ - dvs. 
den måde, man bliver modtaget på som 
gæst, den betjening man oplever under 
koncerten og selve afviklingen af koncerten 
inklusive den utroligt gode lyd. Før, under og 
efter koncerter i Turbinens sal (349 stående 
/ 145 siddende) har gæsterne mulighed for 
at hænge ud i vores hyggelige lounge. Her er 
der ofte Artist Talks, transmission af kon
certerne og mulighed for uformelt at møde 
artisterne i forbindelse med koncerterne. 
Disse ekstra lag på koncerterne sætter publi
kum stor pris på.

Turbinen var igennem en omfattende renovering af hele bygningen fra december 2014 
til oktober 2016, hvor den genåbnede. Et betydeligt milliontilskud fra Sallingfonden har 
gjort, at vi i dag står med et klasse A-spillested i forhold til tilgængelighed, inventar, lyd- 
og lysanlæg, akustik og lokalernes indretning.

Kunstnerne har samme positive oplevelse som publikum. De bliver alle – uanset  
kunstnerisk niveau og popularitet – behandlet ens. Specielt vores backstagefaciliteter 
får mange rosende ord med på vejen.

Forsiden af  
Randers Amtsavis 
28. oktober 2018.

Per Wraa    Susanne Jønsson    Fritz Kofod    Carsten Fodgaard

RANDERS FC

ESBJERG FB
VS

BIONUTRIA PARK RANDERS

SØNDAG • 28. OKT • 14.00

Vor
elle
4200g y g
Ikke tilsat lage. Pr. kg. 47,38

HyperNews

Ti
lb
ud
de
t
gæ

ld
er
fr
a
d.
29
.o
kt
ob
er

ti
lo
g
m
ed

d.
1.
no
ve
m
be
r
20
18res ��llin�efilet

er -inderfilet
0g. 100%kylling.

Hyper

4,2 kg

199,-

70
88
10

28
01
73

5

00
04
3

AMTSAVISEN.DK

SØNDAG
28.10.2018

Naturen giver 
forladte 

biler charme

Nyheder 14-17

Ra
nd

er
s 

Am
ts

av
is

Sø
nd

ag
 2

8.
 o

kt
ob

er
 2

01
8

nr. 256 UGE 43 209. årgang kr. 30,00

Musikerne er vilde med 
at spille på Turbinen
Et stærkt musikmiljø. Glade gæster. Glade musikere. På halvandet år har Randers’ nye 
regionale spillested, Turbinen, skabt sig et godt navn på den danske musikscene. 

Fredag aft en optrådte Carpark North i en fyldt Turbinen, og inden koncerten kunne 45 gæster møde bandets medlemmer til en snak. Netop den type koncerter og 
navne havde Randers tidligere svært ved at trække til byen, fordi Værket var for stort og Tante Olga og Von Hatten en anelse for små. Foto: Martin Ries

CC   Med Turbinen 
kan vi måle os med 
de store byer om-
kring os. Behovet for 
Aalborg og Aarhus er 
forduft et, hvad angår 
de intime koncerter. 
Vi kan selv. Turbinen 
kan.
CHEFREDAKTØR AXEL PRÆSTMARK 
I DAGENS LEDER SIDE 27

Man bliver ikke 
mere dansk af 
at gå i kirke og 
spise svinekød

Portrættet 18-20

Politikerne 
støtter Fabrik-

ken: Et kæmpe 
boost af energi

Nyheder 11
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Gæstebog fra  
Turbinens backstage
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Koncertvirksomhed

Årets overordnede resultater i forhold til rammeaftalen

I vores koncertliste for 2018 (se bilag 1) fremgår det 
tydeligt, at vi har præsenteret en bred vifte af koncerter, 
der tilsammen opfylder det ønskede mål: at formidle og 
præsentere regional, national og international rytmisk 
musik af høj kunstnerisk kvalitet. 

Den internationale del af Turbinens program er hoved
sageligt præsenteret i Værkets Store Sal med artister 
som Michael McDonald (US), Justin Hayward ( GB), Art 
Garfunkel (US), Peter Cetera (US) og Christopher Cross 
(US). Det er også i Store Sal, vi præsenterer danske 
kunstnere, der er for store til Turbinens sal, f.eks. CV Jør
gensen, Anne Linnet og Jonah Blacksmith. I Turbinen er 
det internationale bl.a. repræsenteret gennem det pro
gram, som vores samarbejdspartner ’Folkemusik i Rand
ers’ står for samt ved egenproduktioner, hvor vi bl.a. har 
haft besøg af Hayseed Dixie (US), Dan Baird (US), Matt 
the Electrician (US), Evil Invaders (BEL), Marius Ziska (FO) 
og Tim Easton (US). 

Turbinens koncertvirksomhed er inddelt i tre grupper: 

Små koncerter (K1) er koncerter med under 150 sol
gte billetter, mellemstore koncerter (K2) er koncerter 
med 151-350 solgte billetter, og store koncerter (K3) er 
koncerter med over 351 solgte billetter, afviklet uden for 
Turbinen – typisk i Værkets sale.

I 2018 så fordelingen således ud (2017-tal i parentes) : 
• Små koncerter (K1)  67 koncerter (58 koncerter)
• Mellemstore koncerter (K2)  23 koncerter (19 koncerter)
• Store koncerter (K3) 19 koncerter (26 koncerter)

Stigningen i antallet af K1-koncerter skal bl.a. ses i lyset af vores satsning på konceptet 
’Live i loungen’, der er små, hyggelige og intime koncerter for max 45 gæster (mere 
herom i afsnittet om publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation).

Michael McDonald (US)

Evil Invaders (BEL)

Koncertvirksomhed
”De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsen
tere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet 
samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning”.
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Koncertvirksomhed

Der har været en stigning i antallet af K2-koncerter, hvilket bl.a. kan skyldes vores nye 
tiltag, hvor vi vælger at placere store navne i Turbinen – navne, der ellers anses for at 
være for store til den kapacitet.  

Antallet af K3-koncerter og dertilhørende billetsalg er en meget variabel størrelse. I 
2017 havde vi en Værket Outdoor koncert med Johnny Madsen og Kim Larsen med 
6.500 tilskuere. I 2018 havde vi et samarbejde med TV2 Charlies Rockshow om en 
outdoor koncert med et lignende antal tilskuere – dog med fri entré, hvorfor den ikke 
figurerer i koncertlisten, men som én af vores andre brede aktiviteter. Af den grund 
kan der være store publikumsmæssige udsving i koncertlisten.
Vores fokus på udvikling og nytænkning af koncerter og formater er højt prioriteret. 

Udbuddet af vores koncerter spænder lige fra den helt lille koncert i kantinen på et 
bosted for socialt udsatte til den eminente og fuldt udsolgte koncert med CV Jør
gensen i Store Sal. Begge var store succeser, men ikke målt ud fra de samme kriterier. 
Koncerten på bostedet blev afviklet i forbindelse med Spil Dansk Ugen 2018, hvor 
Turbinen sidder i arrangørgruppen. Samtidigt var det en del af ’Turbinen på tour’, hvor 
Turbinen præsenterer koncerter uden for huset. En lokal musiker spillede egne numre 
og de bedste med Gasolin’. Det lille publikum hyggede sig og fik en oplevelse, de kunne 
tage med sig.

Ved koncerten i Store Sal med CV Jørgensen fik publikum det, de kom efter – en stjer
neparade af numre fra en veloplagt CV og band. Men de fik også noget andet med sig 
hjem. Nemlig et par små overraskelser i form af to ikke-offentliggjorte supportnavne, 
som Turbinen havde valgt at sætte på den udsolgte sal. Marie Frank og Kajsa Vala 
leverede hver et sæt på 15 minutter, før deres store idol gik på scenen. Der var her en 
fin balance mellem det at overraske publikum og så også give dem lige præcis det, de 
forventede.

TV2 Charlie Rockshow 
i Randers 17. juni 

2018 med Hush, Sko/
Torp, Elisabeth, Big Fat 
Snake og Poul Halberg 

& Friends for 6.500 
gæster.
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Koncertvirksomhed

Kajsa Vala kom på denne måde til at optræde i Turbinen/Værket regi hele tre gange i 
2018.

I marts 2018 optrådte hun ved ’Live i Loungen’ for 45 publikummer med en intim-
koncert. I august 2018 var hun support til CV Jørgensen, og endelig spillede hun i 
Turbinens Sal i november 2018, hvor vi oplevede hende med fuldt band. 
Dette var altså en måde at vise høj kvalitet i tre forskellige formater.

’Turbinen på tour’ er koncerter ud af huset med 
ekstern kuratering. I 2017 og 2018 har Turbinen 
samarbejdet med musikerparret Jacob Venndt og 
Karoline Budtz om små, intime dagligstuekoncerter 
under navnet ’Musiksalonen’. I de to år har vi i 
alt haft 11 fælles arrangementer med stor publi
kumssøgning. I foråret 2018 havde Musiksalonen 
bl.a. besøg af den verdensberømte mundharpe-
spiller Brendan Power, der sammen med værten 
Jakob Venndt leverede en sublim koncert. Dette 
er et eksempel på et succesfyldt nichearrangement, der ville have haft svære kår i Tur
binen, men som netop finder sin berettigelse i Musiksalonen. Vi har lavet aftale med 
musikerparret Jacob Venndt og Karoline Budtz om at gå efter det mere nicheprægede 
i vores fortsatte samarbejde. De fortsætter selv med det bredere og mere folkelige 
musikudbud, da denne type koncerter har vist sig at have et stort publikum.

’Live i Loungen’ blev lanceret i 2018. Det er små intime koncerter og foredrag for 
max. 45 publikummer i vores hyggelige lounge. Publikum har virkelig taget konceptet 
til sig. Det er altid om onsdagen. Det er altid kl. 20, og musikerne spiller max. 2 x 30 
minutter og foredragsholderne max. 2 x 60 minutter. Læs mere om dette i afsnittet om 
publikums udvikling, markedsføring og kommunikation.

Tv.: CV Jørgenen på 
scenen i Store Sal

Th. nederst:  
Kajsa Vala

Th.: øverst:
Marie Frank

Stjernestøv fra en 
musikalsk niche: 
Brendan Power 

– New Zealandsk 
mundharpeikon 
og instrumental 

verdensstjerne, der 
bl.a. har samarbej

det og indspillet med 
stjerner som Sting, 
Van Morrison, Kate 

Bush og Paul Young, 
kunne opleves i 

Musiksalonen
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Koncertvirksomhed

Efter Turbinens ombygning har scenen i Salen fået en 
størrelse, der bl.a. giver plads til big bands. I et samarbe
jde med landsdelsorkestrene fra Aalborg og Aarhus har 
vi præsenteret store udenlandske navne som eksem
pelvis dirigent og musiker John Clayton (US), multiin
strumentalisten Jorge Rossy (ES) og saxofonisten Cesar 
Joaniquet (ES). Før hver koncert har der været afholdt 
en workshop for det lokale Randers Big Band, der så 
har været de første på scenen til selve koncerten. Disse 
koncerter har uden tvivl banet vejen for, at vi i efteråret 
2019 kan præsentere det helt store: DR Big Band feat. 
Sinne Eeg.

I efteråret 2018 har vi haft stor succes med at præsentere navne, der normalt opfat-
ter sig selv som ’for store’ til en kapacitet på 349 stående. Det er bands, hvor deres 
bookere i første omgang går efter at placere koncerten i én af vores større sale, men så 
lader sig overbevise om, at det kunstnerisk giver mere mening med en placering i Tur
binen, samtidig med at publikum elsker den nærhed, der er, når man fylder en sal. Og 
så elsker bands som Carpark North, The Minds of 99, L.O.C. og SAVEUS at lave såkaldte 
“røde lygter” – udsolgte koncerter, som disse gjorde det i 2018. I 2019 fortsætter vi på 
samme måde med bl.a. Alex Vargas, Kesi, og Søren Huss.

Vi oplever indimellem også, at koncerter salgsmæssigt tager uventet fart, og derfor 
sørger vi for at have muligheden for at opgradere koncerten fra Turbinens sal. Dette 
er bl.a. sket i 2018 til en Hush-koncert, der endte i Store Sal for 1.000 gæster og her 
i 2019 ved en koncert med Folkeklubben, der nu er flyttet til Ridehuset med plads til 

Foredrag i loungen 
om Rolling Stones  

v/Mikkel Falk.

 Tv. øverst: Aarhus  
Jazzorchestra. 

Tv. nederst:  
Randers Big Band

Th.: John Clayton og 
Nordkraft Big Band. 
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Koncertvirksomhed

1.350 publikummer.

Realiserede og budgetterede koncerter fordelt på K1-K2-K3

På denne baggrund anses målet om at ’bidrage til at formidle og præsentere  
regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt  
at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning’ som opfyldt.

Carpark North  
– live i Turbinen  

(26. oktober 2018)

R 
Koncerttal

2015

R 
Billetsalg

2015

R 
Koncerttal

2017

R 
Billetsalg

2017

B 
Koncerttal

2018

R 
Koncerttal

2018

B 
Billetsalg

2018

R 
Billetsalg

2018

B 
Koncerttal

2019

B 
Billetsalg

2019

B 
Koncerttal

2020

B 
Billetsalg

2020

B 
Koncerttal

2021

B 
Billetsalg

2021

 K1 11 809 58 3.232 54 67 2.700 3.836 60 4.000 60 4.000 60 4.000

 K2 4 1.011 19 2.443 32 23 3.800 4.050 30 4.000 30 4.000 30 4.000

 K3 18 19.822 26 16.849 24 19 18.600 11.852 20 15.000 20 15.000 20 15.000

I alt 33 21.642 103 22.524 110 109 25.100 19.738 110 23.000 110 23.000 110 23.000

R = Realiseret / B = Budgetteret
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Udvikling af musiklivet…

Turbinen er for alle, og alle skal føle sig godt modtaget. Det gælder både foran, på og 
bagved scenen. Mangfoldighed er et nøgleord for os. Programmets sammensætning 
dækker de fleste genrer og målgrupper, ligesom der er stor spændvidde mellem de 
helt små intime arrangementer i Turbinens lounge til de store internationale koncerter 
i Værkets Store Sal.
Uanset om man er et kendt dansk band, et nystartet lokalt band eller musikskoleelev, 
så har man de samme muligheder i forhold til at anvende de fysiske rammer i Turbi
nen. Herunder professionelle lyd-/lysteknikere samt indbydende backstagefaciliteter. 
Det udvikler musiklivet, når man vælger at have den tilgang til alle arrangementer, og 
det understøtter kommende generationers musikere. Når vi har valgt at satse på, at 
børn og unge mennesker i Randers får adgang til en professionel scene, så er det for at 
understrege, at vi tager byens vækstlag meget alvorligt.

Mangfoldighed gør sig også gældende i forhold til kønsdiversiteten både på scenen, 
foran scenen og bagved scenen. Vi har bl.a. arbejdet med inkluderende tiltag i for
hold til kommunikation og den fysiske indretning. Når man ankommer til Turbinen, er 
det første man møder de udendørs infoskærme, der giver publikum indtrykket af et 
mangfoldigt program. Inde i Turbinen er der lagt utrolig meget vægt på at indrette og 
designe et arkitektonisk nyskabende spillested med trygge, inkluderende og hyggelige 
rammer, som specielt det kvindelige publikum sætter pris på. Der er også ofte kvinde
ligt vagtpersonale. 
På scenen er det vigtigt, at publikum både møder mænd og kvinder. Der vil formentligt 
mange år frem i tiden fortsat være en overrepræsentation af mandlige musikere, men 
vi kan som spillested være med til at præge dette billede ved, at vi i vores kommunika
tion fremhæver, når vi f.eks. har besøg af Marie Frank, Annika Aakjær, Jonatha Brooke, 
Kajsa Vala, Laura Mo, Ida Wenøe, Annione, Ida Gard og Dicte. Vi mener, at en større 
kønsmæssig ligestilling i musiklivet vil være med til at generere et kønsmangfoldigt 
publikum. Vigtigst af alt er det, at alle – uanset køn – har lige muligheder på netop 
vores spillested.

Eksempler på Turbinens tiltag indenfor området:
Værket har tidligere afholdt ’Teater- og Musikdag’, hvor byens udøvende musikere og 
skuespillere optrådte. På denne ene dag om året skulle man forbi et væld af genrer for 
alle aldersgrupper, og det medførte et meget komprimeret program. For at give mere 
plads til de forskellige genrer bredte vi paletten af aktører ud over hele kalenderåret, 
og det blev så til ’Musikkens Dage’, der hovedsageligt afholdes i Turbinens sal. 

Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer
Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyska
belse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. Spillestederne arbejder 
målrettet på at styrke mangfoldigheden og fremme en større kønsmæssig lige
stilling i musiklivet. 
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Udvikling af musiklivet…

Her er en række eksempler på ’Musikkens dage’:
• C. la Cours Skoles musicalhold optræder med highlights fra deres forestillinger
• Randers Musikskole med to bandaftener årligt
• Koncert med Randers Egnsteaters Kor
• Koncert med bands fra Kaosambassaden – lokalt ungemiljø
• Dobbeltkoncert med Randers Lilleskole og Randers Statsskole
• Koncert med Randers Musikskoles soloelever
• Koncert med MGK-Øst og Randers Musikskole
• Rytmisk kordag
•  Auditiondays i samarbejde med ORA – organisationen for rytmiske amatør - 

musikere. Lokale og udefrakommende bands giver koncerter og får feedback fra 
professionelle musikere.

’Randers støtter Danmarks Indsamling’ var det lokale band Escape 42’s idé om at lave 
en hel dag for både børn og voksne, hvor lokale og udenbys kunstnere optræder gratis 
i den gode sags tjeneste. Hele overskuddet gik til Danmarks Indsamling. I både 2017 og 
2018 rundede man 30.000 kroner. 
Det er gode arrangementer, hvor 
byens musikliv og frivillige går 
sammen om at skabe en fest med 
et godt formål.

Midwinter Meltdown (MWM) er 
en éndags metalfestival, der ræk
ker 15 år tilbage i tiden. Musikar
rangør Morten Madsen fra Popshit 
Studio fik idéen om at dyrke netop 
denne nichegenre på et lidt højere 
niveau, end det honorarstøttede 
spillested Café von Hatten gjorde 
på det tidspunkt. Den første 
MWM blev afholdt på Café von 
Hatten i 2004 og voksede siden
hen ud af disse rammer. Derfor 
var festivalen i en længere periode 
forbi det lidt større multikulturelle 
hus ’Underværket’ – også i Rand
ers. Café von Hatten tog senere 
festivalen tilbage i egne rammer, 
men da Turbinen åbnede som 
regionalt spillested i 2017 var det oplagt med et samarbejde her. Turbinens fantastiske 
rammer kombineret med Morten Madsens ekspertise inden for metalgenren og Café 
von Hattens frivillige arbejdskraft udgjorde et stærkt samarbejde. Festivalen er netop 

På plakaten: 
Danmarks Indsamling 

og Midwinter  
Meltdown

Carl Emil Petersen

ONS. 07. MAR. 2018 KL. 20.00 / PRIS 160,-

U25: HALV PRIS

bisse

LØR. 07. APR. 2018 KL. 21.00 / PRIS 160,-

U25: HALV PRIS

Heavy Metal Festival  
indtager Turbinen igen!

THE SIXPOUNDER (PL) / EMBRYO (DK) / LIVLØS (DK) / FEARS UNFOLDING (DK) 

Midwinter Meltdown 

LØR. 10. FEB. 2018 KL. 17.30 / PRIS 170,-

Efter at have sat publikumsrekord for festivalens 14-årige levetid i 
2017 er Midwinter Meltdown klar til at følge op på succesen: “Alt gik 
efter planen, og vi kunne afvikle en festival, som har været den bedste 
i festivalens historie”, udtaler Morten Madsen, festivalens talsmand og 
indehaver af Popshit Records. Det er Popshit Records, von Hattens 
frivillige og det regionale spillested Turbinen, der arbejder sammen om 
festivalen for at styrke en subkultur. Og med støtte fra Randers Kom-
mune er det muligt at stable Midwinter Meltdown på benene.  

Sæt kryds i kalenderen lørdag 3. februar, hvor vi sammen kan støtte en god sag i Turbinen!  
Overskuddet går ubeskåret til Danmarks Indsamlingen, som i år hjælper børn uden hjem.

Sidste år lykkedes det at skrabe hele 36.108 flotte kroner sammen! I samarbejde med Popshit Records og det lokale 
band Escape 42 er Turbinen igen klar lørdag 3. februar 2018 – og skal vi så se, om vi kan gøre det endnu bedre i år?  
Kl. 15.00 starter vi med underholdning for børn (Christian & Ko m.fl.), og kl. 17.00-24.00 er bl.a. Escape 42, Blue 

Minds, Rasmus Lyngholm og Powermode på scenen. Se turbinen.dk for komplet program. 

Randers støtter
d a n m a r k s  i n d s a m l i n g e n
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afholdt for tredje år i træk i Turbinen. I 2019 var der mere end 250 heavyelskere i 
Turbinen til seks bandnavne – en blanding af lokale, nationale og internationale navne 
– toppen af kransekagen var det græske blackmetalnavn ’Rotting Christ’, der blandt 
kendere af genren er blandt de største i verden. Hovednavnet blev præsenteret med 
støtte fra ’Fonden Harmonien’ og Kultur- og Fritidsafdelingen ved Randers Kommune. 
Der er lavet aftale om at fortsætte samarbejdet om MWM i 2020.

Turbinen har i samarbejde med de honorarstøttede spillesteder ’Kulisselageret’ i  
Horsens, ’Kedelhuset’ i Silkeborg og ’Paletten’ i Viborg ansøgt om støtte fra de regio-
nale kulturmidler. Kulturregion Østjysk Vækstbånd kaldes vores tilknytning officielt. 
Det er ud fra dette fælleskab, at der er ansøgt om midler til at understøtte metalgen
ren i regionen. Projektet går ud på at sende et nationalt hovednavn på tour til de fire 
spillesteder, der bakkes op af lokale bands fra de fire byer. Forud for dette bliver der 
arrangeret paneldiskussioner, hvor musikere fra genren, bookere fra miljøet, producere 
og andre kompetente interessepersoner vil være med til at skabe et netværk, der kan 
gøre vejen kortere til få større opmærksomhed på genren. En genre, der har et utroligt 
trofast publikum, men som samtidigt er undereksponeret i bl.a. radio og tv.

”Med disse projekter ønsker fire af regionens spillesteder at supplere det sædvanlige 
fokus på mainstream livemusik, der appellerer til et i forvejen velkendt publikum, med 
udadvendte aktiviteter, som peger ud mod nye miljøer og samtidig knytter disse miljøer 
sammen på tværs af de fire byer. Det nye samarbejde skal smitte af på regionens kul
turelle vitalitet i bred forstand. Samarbejdet mellem de fire byer har ikke været afprøvet 
tidligere, og selve den/de praktiske dimensioner er endnu ikke testet. Men modellen 
rummer rig mulighed for relativt hurtig 
ekspansion, hvis projekterne giver rum til 
dette.” (uddrag fra ansøgning).

I 2017 lavede Turbinen og ’Folkemusik i 
Randers’(FIR) en samarbejdsaftale. Tur
binen har de gode rammer og en stærk 
organisation til at bakke op, og FIR har 
200 husstandsmedlemmer, der netop 
sætter pris på, at koncertstedet er let 
tilgængeligt, komfortabelt og i det hele 
taget fremstår hyggeligt og indbydende. 
Ca. 10 gange om året præsenterer FIR 
nationale og internationale folkemusik-
navne i Turbinens sal. Samtidigt er de 
medarrangører, når Turbinen præsenterer 
de helt tunge fra genren, f.eks. Jacob 
Dinesen, Folkeklubben, Jonah Blacksmith 
og Niels Skousen. Medejerskabet til disse 
mere aktuelle artister hjælper FIR i kon
takt med en yngre målgruppe.  

På plakaten: 
Folkemusik i Randers

nordkraft big band & JOHN CLAYTON

SØN. 18. NOV. 2018 KL. 15.00 / PRIS 150,-

Bon Jovi Jam

FRE. 14. DEC. 2018 KL. 21.00 / PRIS 200,-

Forårssæsonen bød bl.a. på fantastiske koncerter med Theessink & Møller og The Sands 
Family, og i efteråret præsenterer Folkemusik i Randers fire koncerter med danske og 
internationale artister i Turbinen. Som medlem af Folkemusik i Randers er der særpriser 
at hente på koncertbilletterne. 

Almost Irish 
De fire brødre, der 
udgør Almost Irish, har 
siden barnsben dyrket 
folkemusikken fra især 
Irland, Skotland og Eng
land. Brødrenes kompe
tente kunnen udi den tradi
tionsrige folkemusik giver 
anledning til smil, tårer, 
skrål og taktfaste klapsal
ver på en aften i Turbinen, 
der er så ”næsten irsk”, at 
det praktisk talt ikke er til 
at høre forskel.
FRE. 12. OKT. 2018 KL. 20.00 
PRIS 200,-

×

MC Hansen 
og Jacob Chano 
Der er lagt op til en aften 
med fremragende originale 
country og folksange samt 
en god portion røverhistor
ier, når den danske guitar
ist, sangskriver og story
teller MC Hansen gæster 
Randers. Sammen med 
sin faste musiske partner, 
Jacob Chano lægger han 
vejen forbi Turbinen med 
sine sange, der med lyden 
fra de amerikanske vidder 
hylder hverdagens sorger, 
glæder og små og store 
fortællinger. 
TORS. 01. NOV. 2018 KL. 20.00 
PRIS 150,-

×

Goitse (IRE) 
De seneste år har budt på 
en regulær prisregn for 
irske Goitse, der blandt 
andet er kåret som Group 
of the Year med forsanger 
Áine McGeeney som bedste 
kvindelige sanger af Irish 
American News i 2016. 
Populariteten bygger i høj 
grad på bandets særegne 
udtryk, der kombinerer Mc
Geeneys stærke vokal med 
kreative kompositioner og 
traditionelle toner fra det 
rurale Irland.
ONS. 12. SEP. 2018 KL. 20.00 
PRIS 200,- 

×

Talisk (SCO) 
Skotske Talisk blev sidste 
år i hjemlandet udnævnt 
som Folk Band of the Year, 
og trioen, bestående af 
Mohsen Amini på koncer
tinaen, Hayley Keenan på 
violin og Graeme Arm
strong, har med deres helt 
særlige lyd cementeret sin 
position som et af de mest 
interessante bands på den 
skotske folkemusikscene 
i øjeblikket. Med adskillige 
optrædener på nogle af 
verdens førende folkfes
tivaler er populariteten kun 
opadgående.
ONS. 21. NOV. 2018 KL. 20.00 
PRIS 150,-

×

Som noget nyt kan der bestilles spisning inden koncerterne med Goitse 
og Almost Irish. Fra kl. 18.00 er der chili con carne i Turbinens Lounge  
for 75,- pr. person. Madbilletten bestilles, når du køber billet til arrange-
menterne på vores hjemmeside og senest to dage før arrange mentet. 
Forudsætter køb af koncertbillet. Dørene åbnes kl. 17.45.

Chili con carne i Loungen
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Man kan ikke kalde folkemusik en niche mere, men 
som alle andre genrer har den brug for at blive 
udviklet og understøttet. Det gør FIR og Turbinen 
gennem samarbejdsaftalen, der nu er forlænget 
frem til 31. december 2019.

’Juletræsfest for voksne’ var en sjov idé, der land
ede hos frontfiguren, Dan Hougesen, fra de lokale 
’Natural Born Hippies’. Han mente, at der var for 
mange fester for børn, så nu var det de voksnes tur. 
I november 2016 – altså før Turbinen blev regionalt 
spillested - prøvede vi projektet af, og det viste sig, 
at der var et behov for denne type arrangement. 
Vi opgraderede i 2017 til et større arrangement 
mellem jul og nytår, hvor det musikalske indhold 
var sammensat af tidligere Randers-bands med de 
musikere, der både dengang og i dag er toneangiv
ende. ‘Juletræsfest for voksne’ blev en udsolgt aften med total “homecoming feeling” 
både blandt publikum og musikere. I 2018 gentog vi arrangementet med flere af byens 
tidligere bands, der igen blev udsolgt, og hvor der opstod en helt fantastisk stemning. 
Flere bands har meldt sig på banen i 2019, og mange hedengangne bands gendannes i 
den forbindelse, og på den måde får arrangementet et historisk perspektiv, der samler 
op på byens musikliv.

På denne baggrund anses målet om at ’bidrage til at udvikle kvalitet, mangfoldighed 
og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. Spillestederne arbejder 
målrettet på at styrke mangfoldigheden og fremme en større kønsmæssig ligestilling i 
musiklivet’ som opfyldt.

Juletræstfest  
– for voksne

Hit med 80'erne

FRE. 09. NOV. 2018 KL. 21.00 / PRIS 250,-

Zapp Zapp

TORS. 04. OKT. 2018 KL. 20.00 / PRIS 295,-

UDSOLGT

JULETRÆSFEST 
 fo voksne

Traditionen tro har Turbinen gravet ned i 
Randers’ musikalske fortid for at finde de 
bands, der skal sørge for lige dele nostal
gisk og festlig stem ning, når dørene for 
tredje år i træk åbner til Juletræsfest for 
Voksne lørdag 29. december. Og vi er mere 
end almindeligt glade for allerede nu at 
kunne afsløre det første navn til festen: 
Tom Lindby Band feat. Dan Hougesen. Det 
legen dariske Randersband var forløber for  
Natural Born Hippies og har også allieret 
sig med forsanger Dan til årets Juletræs
fest for Voksne. Resten af aftenens optræ
dende afsløres løbende.
    Sidste års juletræsfest var totalt udsolgt 
og en kæmpe fest for de til højtiden hjem
vendte og de fastboende gæster – både 
blandt publikum og musikere. Tag gamle og 
nye venner, familie og bekendte med til en 
kæmpe homecomingfest med livemusik og 
garanteret ’blastfromthepast’stemning 
og godt bagjulehumør.  

Billetsalget starter tors. 13. sep.

Lør. 29. dec. 2018 kl. 21.00
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Turbinen arbejder strategisk med at udvikle kontakten til både eksisterende og nye 
publikumsgrupper. Ved at være bevidst om mål, metoder og succeskriterier er det 
mere sandsynligt, at man kan nå ud til, favne og involvere både nuværende og nye 
publikumsgrupper. 

Publikumsudvikling
I januar 2017 markerede Turbinen sin 
nye status som regionalt spillested ved at 
invitere publikum indenfor til en gratis, 
international fotoudstilling – ’In the Eye of 
the Rock’n’roll Hurricane’. Her kunne man 
opleve rockhistorien i billeder – set gennem 
den internationalt anerkendte fotograf 
Neil Prestons linse. Mere end 3.000 gæster 
valgte at se udstillingen og blev på denne 
måde også introduceret til Turbinens nye 
rammer. Udstillingen blev præsenteret i 
samarbejde med det tyske lysfirma ’Light
power’, der også var afsendere på Jim 
Marshall-udstil lingen ‘Jazz Festival’ i  
Værkets Foyer og Turbinens lounge i 2018.

Til ferniseringen af Jim Marshall-udstil lingen 
valgte Turbinen at lægge et ekstra lag på i 
form af den danske DJ og trompetist Peter 
Marott, der til lej ligheden havde fundet netop 
de jazz-LP’er frem, der passede til de enkelte 
billeder. Undervejs supplerede han de gamle 
værker med nyere musik tilsat live-trompet. 
Ved at arrangere sådanne arrangementer 
med flere ekstra lag arbejder vi på at tiltrække og udvikle nye publikumsgrupper. Jo flere 
gange publikum bliver overraskede, des mere holder de øje med vores program, og vi har 
på den måde skabt en mere direkte og opsøgende vej, der kan understøtte og bane vejen 
til vores trykte magasiner og info på digitale platforme.

Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
Regionale spillesteder bidrager til at formidle musik som en god og udviklende 
oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle 
eksisterende og nye publikumsgrupper – særligt med henblik på børn og unge. 
Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder 
mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kom
munikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde.

Miles Davis,  
fotograferet af Jim 

Marshall på  
Monterey Jazz  

Festival i 1964.
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Live i Loungen’ er små, intime foredrag og koncerter i Turbinens lounge, hvor der er 
er plads til 45 publikummer. Publikum kommer her helt tæt på kunstneren, der f.eks. 
kan repræsentere en musikalsk niche, tilhøre upcoming-scenen eller eksempelvis 
være forsangeren fra et kendt band, der har valgt at stå på egne ben. Flere af landets 
bookere er glade for at kunne præsentere deres kunstnere på en hverdag, hvor der 
normalt ikke er stor aktivitet. På den måde kan der skabes et fornuftigt forhold imel
lem honorar og entréindtægt. 

’Live i Loungen’ er altid om onsdagen, altid kl. 20.00 og med to sæt – kun 
afbrudt af en kort pause. Tilbagemeldingen fra publikum er, at netop denne 
placering og form er perfekt i forhold til deres behov for at få en tidsmæssigt 
begrænset hverdagsoplevelse på et kvalitativt højt niveau. Publikum elsker at 
få en bid af noget, de ikke kender. Det pirrer nysgerrigheden hos dem, og vi 
kan se, at der allerede er skabt et stampublikum. Vi håber, at det fremadrettet 
kan lykkes os at have den samme publikumssøgning ved kun at annoncere, 
om der er tale om et foredrag eller en koncert. På sigt er det målet at have 
’Live i Loungen’ hver eneste onsdag i sæsonen.

Turbinens hyggelige rammer er også i brug, når vi afholder Artist Talks. I et 
samarbejde med GAFFA-journalist Michael Gonzalez er der før udvalgte 

Live i Loungen – 
intime dagligstue

koncerter for en ny 
publikumsgruppe.

Live i

Loungen

Annika Aakjærs livekoncerter er berømte for 
at være noget helt særligt, og for at kunne få 
folk til både at grine og græde.

Med afsæt i det nyeste album, ‘Lykkens 
Gang’, er Annika og hendes band i top-
form og publikum kan forvente de sange, de 
kender, men også bud på de sange, som er i 
støbeskeen til det kommende album.

ONS. 07. FEB. 2018 KL. 20.00 / PRIS 120,-

Annika Aakjær

Dansk-islandske Kajsa Vala er en vidunderlig blanding 
af rock, folk og country med en snert af nordisk me-
lankoli over sig. Hun er en dygtig guitarist, og stem-
men er stærk og sårbar på en gang. 

Efter hendes optræden på SPOT Festival sidste 
år nominerede GAFFA koncerten til en af de bedste  
festivalkoncerter hele året, og i år optræder hun 
endnu en gang på SPOT Festival. Oplev Kajsa Vala i 
Turbinens intime rammer.

ONS. 21. MAR. 2018 KL. 20.00 / PRIS 80,-

Kajsa Vala 

nyt i turbinen!

”Please allow me to introduce myself” 
Det kunne være blæret at have Mick Jagger 
til at introducere sig selv til denne aften. Til 
gengæld har vi været så heldige at få besøg 
af musikjournalist Mikkel Falk Møller, som in-
viterer på en musikalsk rejse igennem rock-
bandet The Rolling Stones’ historie fortalt i 
ord, billeder og musik. 

De har i den grad levet et liv med ’sex, drugs 
& rock’n’roll’ – The Rolling Stones har igennem 
flere årtier været verdens største rockband 
og har holdt sig på toppen i over 50 år. Der 
fortælles historier om alt fra medlemmernes 
personlige op- og nedture, til hvordan man 
som 70-årig stadig spiller stadionkoncerter. 

ONS. 31. JAN. 2018 KL. 20.00 / PRIS 80,-

Sex, Drugs & Rock’n’roll 
Historien om verdens største rockband! 

Som noget helt nyt præsenterer Turbinen Live i Loungen. Her sætter  
vi kunstneren i øjenhøjde med publikum og skaber en nærværende 
oplevelse for et mindre publikum.

Turbinens bløde og rolige lounge danner rammerne om dette tiltag, 
der rummer alt fra foredrag og artist talk til akustiske koncerter og 
mindre bands. Loungens velassorterede cocktailbar er åben – og 
der er selvfølgelig også kaffe på kanden.

Der udbydes kun 45 pladser i Turbinens lounge, derfor 
kan vi se frem til unikke og intime aftener. Live i Loungen 
løber altid af stablen på en onsdag aften, når klokken 
runder 20.00 

Intime dagligstuekoncerter  
– for det nysgerrige publikum

På trods af navnet er Matt The Electrician 
ikke længere elektriker – men arbejdsmoralen 
fra et liv som hårdtarbejdende håndværker 
har han slæbt med sig i de endeløse timer på 
landevejen mod endnu en koncert igennem de 
sidste 20 år. 

Amerikaneren beskrives som autentisk i 
sin stil, som især bærer præg af indie-folk og 
folk-pop-genren. CV´et byder indtil videre på 
10 albumudgivelser og tusindvis af koncerter 
over hele verden. 

ONS. 09. MAJ 2018 KL. 20.00 / PRIS 80,-

Matt the Electrician (US)

Fra Turbinens talentforløb ’Talent 017-018 
præsenterer vi de tre til fire udvalgte sang-
skrivere. Hver musiker spiller et lille sæt a 15 
minutters varighed – numre, der viser, hvor 
de er i karrieren på netop dette tidspunkt. Det 
bliver en hyggelig aften, der helt sikkert vil un-
derstrege, at der er grøde i det randrusianske 
musikliv.

ONS. 18. APR. 2018 KL. 20.00 / PRIS 60,-

Talenter i Turbinen

”We mean it, man!” 
Punken ramte for alvor samfundet i sidste halvdel af 
1970’erne under Sex Pistols’ koncerter i København 
i 1977. Forfatteren Jan Poulsen var selv en del af 
punkmiljøet i hovedstaden. Med sine fortrinlige  evner 
som fortæller tager han os igennem perioden og dens 
indflydelse på tidens kunst, musik, lyrik og mode. Kogt 
helt ind til benet var det en tid, der satte et dybt af-
tryk på den danske kultur, som stadig afspejles i da-
gens verdensbillede. 

Jan Poulsen vil forsøge af binde trådene sammen til 
én sammenhængende historie, som undervejs kryd-
res med udvalgte vinyler. 

ONS. 04. APR. 2018 KL. 20.00 / PRIS 80,-

Dansk punk og modkultur 
Foredrag v. Jan Poulsen

Musikjournalist 
Michael Gonzalez.
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koncerter et live-interview, vi kalder Artist Talk, med aftenens kunstner. Publikum, der 
har købt billet til koncerten, kan tilkøbe en ekstra billet ud fra først til mølle-princippet, 
og vil så før koncerten få en halv time i selskab med kunstner og journalist til en ‘talk’, 
der kommer bagom aftenens kunstner – enkelte gange med et lille musikalsk indslag.

Disse Artist Talks optages og lægges efterfølgende ud som podcast via musikudbydere 
som Apple og Spotify. Her kan publikum enten genopleve ‘talk’en’ eller opleve den for 
første gang. På den måde gør vi igen publikum nysgerrige og opsøgende og giver kon
certgæster et ekstra lag på deres oplevelse, som efterfølgende også bliver tilgængeligt 
for de, som ikke fysisk var til stede.

Vores samarbejdspartner Randers Bibliotek har en rocklytteklub under navnet 
’KNITR’. I et set-up, der i størrelse minder om vores ’Live i Loungen’, afholdes der på 
udvalgte torsdage nogle hyggelige aftener med LP-entusiaster som målgruppe. Tur
binen er til stede hver gang og er flere gange blevet bedt om at holde et oplæg om 
en spændende kunstner i Turbinens program. Det er en fornøjelse og af stor værdi at 
være i selskab med folk, der virkelig dyrker musik, og der er efterhånden et fint sam
menfald mellem flere af rocklytteklubbens gæster og gæster til ’Live i Loungen’.

Tv.: Artist Talk med 
Kira Skov.

Th. øverst: Artist 
Talk med Østkyst 

Hustlers .
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Børn og unge
Siden januar 2017 har vi haft ekstra fokus på at nå ud til børn og unge. Vi har arbejdet 
på at udvikle vores digitale platforme, herunder Facebook og Instagram. Der er meget 
at hente fra kunstnerne selv, når man vælger at dele administratorrollen på Facebook, 
så kunstnernes fans automatisk guides hen til vores arrangement og billetsalg. Et godt 
eksempel er rapkollektivet ’De Danske Hyrder’, der har en ung målgruppe. Knap 30.000 
Facebook-brugere var forbi vores arrangement takket være bandets aktivitets niveau på 
de sociale medier. Det kan ses på billetsalget.

Det er vigtigt, at man i en tidlig alder vænner børn og unge til, at Turbinen er for alle, 
og at der er store oplevelser i vente. Det gøres bedst ved at invitere dem indenfor.

I et samarbejde mellem byens store kulturinstitu
tioner blev den store børnefestival Spektakel Festival 
skabt. Som en del af dette var Turbinen i 2017 ar
rangør og afvikler af delprojektet ’Kultur på Tur’, hvor 
200 skolebørn fra indskolingsskoler i Randers i tre 
måneder op til arrangementet lærte Sigurd Barrets 
Danmarks historie. Det er ambitionen, at festivalen 
vender tilbage hvert andet år. I det hele taget er alle 
vores tiltag indenfor talentudvikling (se senere afsnit) 
med til, at børn og unge får øjnene op for, at Turbinen 
også er deres regionale spillested.

Fra et af vores skole
projekter i efteråret 

2018, hvor vi havde in
viteret alle kommunens 

elever fra folkeskolens 
2. klassetrin til kon

certer med Flensborg/
Venndt Duo. 

(Læs mere om skole
projekter i afsnittet om 
eksternt samarbejde).

Spektakel Festival.



Turbinen / Ledelsesberetning 2018

17

Publikumsudvikling…

Markedsføring og kommunikation
Turbinen arbejder målrettet på at være synlig for vores gæster og faste publikum, sam
tidig med vi forsøger at være uundgåelige for lokale, potentielle gæster. Det kommer 
til udtryk i en form for 360-graders-tilgang til kommunikation og markedsføring, hvor vi 
arbejder på at være synlige i pressen, i bybilledet og dér, hvor vores publikum allerede 
har valgt os – med den rette information på det rette tidspunkt. 
Herunder er der listet eksempler på de kanaler og fremgangsmåder, der udgør Turbi-
nens indsats i forhold til kommunikation og markedsføring: 

Nyhedsbrev
• 22.000 tilmeldte
• Nyheder direkte i mailboksen efter præferencer
• Kører kampagne for flere tilmeldinger

Vores nyhedsbrev har vi arbejdet målrettet med i løbet af 2018 og kørt digitale kam
pagner og posts på Facebook for at få flere til at skrive sig op. Nyhedsbrevet giver os 
mulighed for at kuratere indhold efter modtagernes præferencer og derved ramme 
direkte ned i deres interesseområder. Alene i år har vi oplevet en fremgang i antal 
af modtagere på over 27%, og det er et område, vi fortsætter med at have fokus på. 
Næste skridt er at personliggøre nyhedsbrevene endnu mere og opnå større segmen
tering blandt modtagere og dermed opnå en mere korrektrettet kommunikation og 
markedsføring.

Turbinens program
indstik på 16 sider: 

kommende koncerter, 
interviews, baggrund 

– og i ny og næ en 
musikquiz.

PROGRAM / FORÅR 2018

SAVEUS / BISSE / HAYSEED DIXIE (US) / UDE AF KONTROL / CARL EMIL PETERSEN
HUGO HELMIG / KAJSA VALA / MATT THE ELECTRICIAN (US) / ØSTKYST HUSTLERS

MIDWINTER MELTDOWN / JONAH BLACKSMITH TRIO / DODO & THE DODO’S 
ALBERT HAMMOND (US) / JESPER BINZER / HJALMER / HANNE BOEL M.FL.

Turbinen  /  Sven Dalsgaards Plads 1  /  8900 Randers C  /  www.turbinen.dk  /  T: 89 13 51 10  /  turbinen@vaerket.dk

PROGRAM / EFTERÅR 2018

AURA / CARPARK NORTH / L.O.C. / SPJUSTFROST / JACOB BELLENS / BAEST
THE MINDS OF 99 / DAN BAIRD & HOMEMADE SIN (US) / GO GO BERLIN / MATTIS 

KAJSA VALA / ANNIKA AAKJÆR / I'LL BE DAMNED / ZAPP ZAPP / TIM EASTON (US) 
PETER SOMMER / MARIUS ZISKA (FO) / SECRET OYSTER / PREVAIL M.FL.

Turbinen  /  Sven Dalsgaards Plads 1  /  8900 Randers C  /  www.turbinen.dk  /  T: 89 13 51 10  /  turbinen@vaerket.dk
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Publikumsudvikling…

Programmagasin
• Udkommer tre gange årligt i 77.000 eksemplarer
• Omdelt til husstande i mere end 26 forskellige postnumre i Region Midtjylland
•  Placeret synligt på alle offentlige institutioner i Randers Kommune ligesom i egne 

bygninger
•  I to ud af tre årlige udgivelser – forår og efterår – findes et særligt Turbinen-indstik 

med program og redaktionelt indhold

Med Værkets programmagasin DET SKER, der husstandsomdeles, kommer vi ind i folks 
stuer med et fysisk, håndgribeligt program. I Turbinen-indstikket, der følger magasi
net i to ud af tre udgivelser årligt, sørger vi for at have redaktionelt indhold – fx i form 
af interviews med artister – der giver merværdi for læserne og fokuserer på at være 
attraktiv for den yngre del af målgruppen.

Presse/PR
• Et godt forhold til lokal og regional presse, og god kontakt til national presse
• Offentliggørelse af nye navne
• Pitch af nyhedshistorier, cases og portrætter af musikere/kunstnere
• Kontakt til nichemedier afhængigt af genre og nyhedstype
• Monitorering og videreformidling af presseomtale

Presseomtale og PR er et stort fokusom
råde. Det er essentielt, at byens borgere er 
opmærksomme på, at byen har et regionalt 
spille sted, og at lokalpressen er interesserede 
i og har fokus på at berette herfra – både 
omkring konkrete arrangementer, men også 
mange af de andre historier, der er at fortælle 
om os. Det kan eksempelvis være om den 
lokale talentudvikling. Hér har vi bl.a. haft 
fokus på lokalt at fortælle de gode histo-
rier, når vores musikansvarlige har sørget for 
opvarmningsjobs for turnerende musikere til 
de lokale talenter, som Turbinen er med til at 
fremdyrke. Det har lokalpressen fulgt op med 
portrætinterviews og nyhedshistorier og været 
med til at udbrede fortællingen om spilleste
det som talentudviklende.

I forbindelse med arrangementer inden for 
snævre genrer eller nicher har vi god erfa
ring med at engagere nichemedier, zines, 
kulturredaktioner og andre målgruppenære 

Turbinen ‘månedens 
spillested’ i musik
magasinet GAFFA
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kanaler, der kan kommunikere vores budskaber direkte ud til mennesker, der i forvejen 
har interessen. Eksempelvis har vi gode relationer til bluesforeninger og –magasiner 
samt metalmagasiner over hele landet.

Spillestedet Turbinen er populært for lokale musikanmeldere. Anmeldelserne giver i 
høj grad mediebrugerne et indtryk af, hvordan en koncert foregår på Turbinen, og er 
med til at vække interesse og sprede kendskabsgraden til spillestedet. Samtidig sørger 
vi for at kommunikere al omtale af os videre ud til vores følgere og brugere, så de ser, 
at andre taler om os i positive vendinger. 

Sociale Medier
Facebook
• Målrettede og betalte annoncer og kampagner
• Kundeservice og –kontakt
• Opslag med merværdi
• Boostede opslag
• Involvering af kunstnere for spredning blandt fans
• Oprettelse og vedligeholdelse af begivenheder for alle arrangementer

Instagram
• Målrettede og betalte annoncer
• ”Før, under og efter”-opslag på baggrund af aktuelle arrangementer
• Stories
• Involvering af kunstnere for spredning blandt fans

 
Snapchat
• Skræddersyede filtre til brug for gæster ved udvalgte arrangementer

Turbinen søger at være på de kanaler, der er relevante for vores målgrupper. Det ud
munder sig for nuværende i de største sociale medier i tiden: Facebook, Instagram og 
Snapchat, hvor vi arbejder på at få relevant information direkte ud til de rigtige mål
grupper gennem annoncering og boostede opslag med segmentering af rækkevidde. 

Mange af vores brugere er Facebook-brugere frem for andet, og derfor er det også 
vores primære kilde til kundekontakt. Om det er offentlige opslag og kommentarer 
eller private beskeder, er det essentielt for os at være til stede for gæsterne, hjælpe og 
svare på spørgsmål, som de opstår.

Vi bruger også vores SoMe-kanaler til at tilbyde vores følgere brugbar information  
forud for arrangementer. Det kan være praktisk information, men det er også 
merværdi i form af interviews med bands eller musikere, baggrundsartikler eller  
videoer, som enten vi eller kunstnerne producerer.

Publikumsudvikling…
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Vi engagerer også vores publikum og potentielle publikum gennem konkurrencer – eks. en 
adventskalender – og ved at holde liv og opslå indhold i arrangementsbegivenheder.

På Instagram har vi allieret os med vores timelønnede personale, der repræsenterer 
den yngre målgruppe godt, og derfor administrerer Turbinens profil. De sørger for at 
berette fra før, under og efter koncerten for at bevare arrangementernes momentum 
og sprede det ud til det yngre publikum.
 
På tværs af platformene arbejder vi med at engagere eller ’tagge’ musikere, bands og 
optrædende for at nå ud gennem deres kanaler og på den måde ramme nogle af dem, 
der kender musikeren, men ikke os som spillested. 

Annoncering
• Målrettet digital markedsføring
•  Annoncering i landsdækkende aviser, magasiner  

og fagblade som GAFFA og Groovy
•  Annoncering i lokale aviser, radiostationer  

og net medier

Flere og flere af vores brugere tilgår vores programmer 
digitalt. Derfor følger vores annoncering også i høj grad 
med over på de digitale platforme. Der arbejdes på mål
rettet digital markedsføring på andre kanaler end på de 
sociale medier, som er beskrevet tidligere. Turbinen har 
tilknyttet et eksternt digitalt markedsføringsbureau til at 
vejlede, uddanne og udføre digitale kampagner. Eksem
pelvis inden for ’retargeting’, der gør os endnu mere 
synlige digitalt over for de, der allerede har besøgt vores 
sider/kanaler. 

I forhold til mere traditionel print-annoncering forsøger 
vi at ramme de rigtige målgrupper – både bredt og på 
de enkelte arrangementer – hvorfor vi ud over en stor 
lokal tilstedeværelse i aviser, radiostationer og netmedier, også sørger for at annoncere 
landsdækkende jævnligt og har annoncer i landsdækkende magasiner og fagblade som 
f.eks. GAFFA og det helt nye musikmagasin Groovy, hvor vi både videreformidler redak
tionelt indhold og annoncerer.

Outdoor-tilstedeværelse
•  LED-pyloner
•  Plakater og flyers
•  Guerilla-markedsføring som sadelbetræk
•  Bybusser
• Værket og Turbinens outdoor-skærme

Musikmagasinet
‘Groovy’.

Publikumsudvikling…
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Som tidligere nævnt arbejder Turbinen på at nå hele vejen rundt om både vores 
nuværende og potentielle gæster. Derfor er en synlig tilstedeværelse i bybilledet også 
essentielt. Det opnås bl.a. ved at være synlige på kommunens LED-pyloner ved ind
faldsvejene, ligesom vi skræddersyr annoncer og videomateriale til busser og hænger 
plakater op for arrangementer rundt omkring i byen. Vi forsøger os også med guerilla- 
markedsføring som beklædning af cykelsadler for at skabe opmærksomhed og være 
uundgåelige for randrusianerne.

Alt sammen spiller det ind i målet om at være til stede med relevant information, 
merværdi og blikfang dér, hvor modtagere og publikum har valgt os til, og også der, 
hvor de endnu ikke har. Se eventuelt afsnittet ’Publikumsudvikling’ for uddybning af 
spillestedets koncepter, formater og udvalgt indhold, der skal virke interessevækkende 
for nyt publikum. 

Hjemmeside
• Turbinens fulde koncertprogram
• Informationer om huset og særlige koncepter
• Mulighed for at læse det trykte magasin online

På turbinen.dk ligger hele det offentliggjorte program over, hvad der kommer til at ske 
på scenen i Turbinen. Det er også muligt at læse mere om unikke koncepter som ’Live i 
Loungen’ og ’Artist Talk’.

Det er vores erfaring, at vores brugere overvejende er på Facebook – det afspejler sig 
også i vores hjemmeside, som har et simpelt og overskueligt design og kun den mest 
nødvendige information.

Turbinens hjemmeside er en platform, der er under evaluering i øjeblikket. Vi kigger 
på, om vi kan gøre den endnu mere attraktiv og brugbar for vores besøgende, eller om 
vi i højere grad skal lægge kræfterne på de sociale medier.  

På denne baggrund anses målet om at ’bidrage til at formidle musik som en god og 
udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle 
eksisterende og nye publikumsgrupper – særligt med henblik på børn og unge. Spille
stedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder mål, metode 
og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine aktivi
teter effektivt i hele dets virkeområde’ som opfyldt.

Publikumsudvikling…
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Eksternt samarbejde

Turbinen har mange spændende samarbejdsrelationer. Nogle er fora, hvor man erfa
ringsudveksler. Andre munder ud i egentlige arrangementer. I de kommende afsnit vil 
vi først give eksempler på vores store fokus på amatørscenen, og dernæst hvilke mål vi 
har for samarbejdet med folkeskolen, og hvordan vi gør dette i praksis.

Her nævnes nogle af vores samarbejdspartnere:
Dansk Live er vores brancheorganisation, der repræsen
terer honorarstøttede spillesteder, regionale spillesteder 
og festivaler. Vi deltager altid til Dansk Live arrangementer, 
da det er her, man får et godt indblik i, hvor livescenen 
bevæger sig hen, og hvilke politiske vinde der blæser i for
hold til kulturen. Som en aktiv medspiller bidrager vi til en 
fortsat udvikling af området.

Det honorarstøttede spillested Café von Hatten er vores 
primære samarbejdspartner, når det handler om udbud af 
musik i Randers. Der er ofte kontakt mellem Café von Hattens 
booker og Turbinens musikansvarlige for at drøfte booking af 
en kunstnere og for at vurdere, om det er et navn, der passer 
bedst til upcoming-scenen på den lille café, eller om navnet er 
vokset ud af deres rammer og skal lande i Turbinen.
Denne fælles forståelse er af stor værdi, da der ellers ville 
kunne opstå en konkurrencesituation, der ikke ville være 
gavnlig for musikudbuddet i Randers.

I foråret 2018 valgte Café von Hatten og Turbinen at udgive 
og opsætte en fælles rockplakat

Fra 2017 har Café von Hatten, Popshit Records og Turbinen afholdt den årlige 
metalfestival ’Midwinter Meltdown’, der tidligere har foregået på bl.a. Café von Hatten. 
Udover en spændende musikalsk profil, så er dette også et eksempel på, at et græs
rodsspillested drevet af frivillige godt kan samarbejde med en storebror, der bruger 
lønnede medarbejdere. Begge parter profiterer af dette.  
Mere om Midwinter Meltdown i afsnittet ’udvikling af musiklivet, herunder vækstlag 
og smalle genrer’.

Fælles rock/live
plakat for det 

honorar støttede 
spillested Café 

von Hatten og det 
regionale spille sted 

Turbinen.

Eksternt samarbejde
Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, 
nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, ud
dannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på 
at styrke og udvikle den rytmiske musik. Spillestederne skal have mål for samar
bejdet med folkeskolen og øget fokus på amatørerne.
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Eksternt samarbejde

’Folkemusik i Randers’ har valgt Turbinen til afholdelse af ca. ti koncerter om året. Vi 
har en formaliseret samarbejdsaftale, der p.t. løber til 31. december 2019. Randers har 
en stor folkemusikforening, så der er god tilslutning til foreningens arrangementer, og 
samarbejdet plus Turbinens optimale rammer er blevet godt modtaget. 
Mere herom i afsnittet ’udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer’.

De honorarstøttede spillesteder Kulisselaget i Horsens, Kedelhuset i Silkeborg, 
Paletten i Viborg og det regionale spillested Turbinen har haft halvårlige møder siden 
januar 2017. De fire byer er med i Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der er en aftale 
mellem byerne og kulturministeren. Byerne samarbejder om at fremme kulturområdet 
gennem kultureksperimenter med særlig fokus på nytænkning og udvikling. Møderne 
bruges hovedsageligt til erfaringsudveksling og gensidig inspiration.
I 2019 har de fire spillesteder lavet en fælles ansøgning til Region Midtjyllands Kultur
pulje vedr. et projekt til afvikling i efteråret 2019. Projektets formål er bl.a. at styrke 
netværket omkring nicheprægede musikgenrer – i dette tilfælde metalgenren. Mere 
herom i afsnittet ‘udvikling af musiklivet herunder vækstlag og smalle genrer’.
Det Musiske Hus i Frederikshavn er en anden god samarbejdspartner. Spillestederne 
ligger så langt fra hinanden, at man ikke kun må 
nøjes med at lade sig inspirere af hinanden. Det 
er muligt at eksportere succesfulde projekter 
til hinanden, hvilket vi pt. arbejder på. I 2019 er 
der bl.a. lavet aftale om præsentation af work
shops/koncerter i samarbejde med de lokale 
musikskoler. I efteråret 2019 afvikles ’Song-
writers Exchange’ – en sangskriverworkshop 
med efterfølgende koncerter, der også involverer 
Klaverfabrikken i Hillerød.

Med støtte fra Levende Unge Kultur og Kultur-
region Østjysk Vækstbånd præsenterede 
omkring 30 unge randrusianere deres bud på en 
lokal åbning af Europæisk Kulturhovedstad 2017 
i Randers. Unge med tilknytning til Kaosambas-
saden, Randers Kunstmuseum og Randers Egns-
teater producerede en videoinstallation, som 
blev projiceret op i en størrelse, så den dækkede 
hele fladen på det gamle rådhus. Turbinen 
sørgede for lydsiden i form af booking af et lokalt 
band og en lokal singer/songwriter. 
Dette blev i oktober 2018 fulgt op af et endnu 
større projekt ’Tonikum’ – igen støttet af Levende 
Unge Kultur og Kulturregion Østjysk Vækstbånd, 
hvor 100 unge fra vækstlaget i Randers udviklede en gigaevent i Togfabrikken Bombar
diers gamle industrihaller, inden disse skulle nedrives. Eventet blev en kæmpesucces, 
hvor forskellige kunstarter mødtes på et højt niveau.

Ungeevent  
’Tonikum’ støttet af  

’Levende Unge 
Kultur’, ’Kulturregion 

Østjysk Vækstbånd’ 
og Turbinen.
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Eksternt samarbejde

Randers Kommune blev ’Spil Dansk-kommune’ 
fra 2017. Hvert år i hele uge 44 fejres danskpro
duceret musik inden for alle genrer over hele 
landet. ’Spil Dansk’ er en forening, der er ejet 
af de store musikbrancheforeninger, herunder 
bl.a. Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker 
Forbund og KODA. Som Spil Dansk Kommune 
har man adgang til en kommunepakke, der 
rummer en masse koncerter, foredrag og events, 
som byens aktører og publikum kan få glæde 
af. I Randers består styregruppen af: Jørgen 
Holmegaard (musikansvarlig i Turbinen), Mik 
Stegger (musikformidler ved Randers Bibliotek) 
og Helga Hjerrild (kulturkonsulent ved Kultur 
og Fritid – Randers Kommune). Styregruppens 
opgave er bl.a. at fordele kommunepakkens 
indhold til byens fungerende aktører samt finde 
nye aktører. I 2018 valgte Turbinen at lægge 
lokaler til en LMS-koncert (Levende Musik i Skolen), hvor børn og deres bedsteforældre 
oplevede folkemusikbandet ’Tumult’. Samme år valgte Turbinen at afvikle en koncert 
for de socialt udsatte beboere i kantinen hos bostedet ’Perron 4’. 
Af andre større samarbejdspartnere i forbindelse med Spil Dansk Ugen kan nævnes 
Randers Musikskole og Korby Randers. Turbinen afholdt selv syv arrangementer i Spil 
Dansk Ugen i 2018, og det forventes, at Randers igen i 2019 er ‘Spil Dansk-kommune’.

Sammen med Dansk Rock Samråd (ROSA), 
JazzDanmark og Randers Festuge har vi arran-
geret prisfesten ’Danish Music Awards – Blues’ 
(DMA Blues) siden 2017. I 2018 i Turbinen blev 
blues i Danmark bl.a. fejret med uddeling af tre 
priser og en række musikalske indslag fra kunst-
nere, der gav deres eget bud på, hvad blues er 
for en størrelse. DMA Blues understøtter den 
fine udvikling, som blues i Randers oplever i 
øjeblikket, bl.a. i form af flere aktive bluesfore
ninger og afviklingen af en todages bluesfestival 
(Randers City Blues Festival), som Turbinen 
støtter op om ved at arrangere den officielle 
åbning af festivalen i 2019. DMA Blues afvikles igen i 2019 i Turbinen. I år med besøg af 
bl.a. Mugison (IS) og James og Shaka Loveless – akkompagneret af multiinstrumentalis
ten Gustaf Ljung gren.

Vi har yderligere et bredt samarbejde med amatørscenen i Randers bl.a. i form af 
’Musikkens Dage’ som nævnt i afsnittet om ’udvikling af musiklivet, herunder vækstlag 
og smalle genrer’. 

Spil Dansk Ugen 
præsenteret i 

Turbinens program
magasin

Gustaf Ljunggren & Co.

Jacob Bellens

FRE. 16. NOV. 2018 KL. 21.00 / PRIS 200,-

SPJUSTFROST

LØR. 15. SEP. 2018 KL. 21.00 / PRIS 200,-

U25: HALV PRIS

Uge 44 er igen i år dedikeret til at hylde 
dansk produceret musik under paraplyen Spil 
Dansk Ugen, og Turbinen er ingen undtagelse. 
I Spil Dansk Ugen præsenterer vi koncerter 
med danske stjerner såsom Danish Music 
Awards Folk-vinder MC Hansen og skuespiller 
og musiker Annika Aakjær, der er klar med sit 
første onewomanshow, 'Enebarn'.
Ugen byder ikke kun på koncerter. Vi starter 
Spil Dansk Ugen med musikforedraget 'Fra 
Midtsjælland til Madison Square Garden' om de 
danske heavy metalstjerner Volbeat. Her får 
publikum en førstehåndsberetning om, hvor 
langt et dansk band kan drive det, fra musik
journalisten Steffen Jungersen, der har fulgt 
Volbeat og forsanger Michael Poulsen tæt si
den begyndelsen.

Spil Dansk Ugen giver også mulighed for at 
fremhæve den lokale musik i Turbinen. Med 
AuditionDays – en lokal talentudviklingsdag – 
får trefire lokale bands chancen for at give 
karrieren et skub fremad. Hvert band spiller 
koncert og får konstruktiv feedback fra et pro
fessionelt panel fra den danske musikbranche. 
Vi afslutter ugen med en korfestival søndag 
eftermiddag, hvor seks lokale kor tager pub
likum med ud i harmoniske og flerstemmige 
musikrejser gennem blandt andet gospel, rock, 
pop og funk. Så vær med til at hylde den dansk
producerede musik i Spil Dansk Ugen, og kom 
og oplev den i Turbinen. 

Spil Dansk Ugen

PROGRAMMET FOR UGE 44 I TURBINEN

ONS. 31. OKT. 2018 KL. 20.00 
FOREDRAG - VOLBEAT  
V/STEFFEN JUNGERSEN / PRIS 100,-

FRE. 02. NOV. 2018 KL. 20.00 
AUDITIONDAYS
FRI ENTRÉ

SØN. 04. NOV. 2018 KL. 14.00
KORFESTIVAL VÆRKETS KONCERTSAL / FRI ENTRÉ

TORS. 01. NOV. 2018 KL. 20.00 
MC HANSEN OG JACOB CHANO
PRIS 150,-

LØR. 03. NOV. 2018 KL. 21.00 
ANNIKA AAKJÆR – ENEBARN
PRIS 180,- / U25: HALV PRIS

Spil Dansk Ugen rundes af med en stor 
korfestival, hvor de lokale kor Luna, 

4tune, Tuneit, Growing Gospel, Riverside 
Gospelchoir og Randers Egnsteater Kor 

(billedet) deltager.
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Eksternt samarbejde

Eksempler på samarbejde med amatørscenen i 2018:
• Lokal support til kendte artister og bands fra hele landet
• Gymnasie og privatskole har givet fælles koncert
• Rytmisk korkoncert
• To bandaftener – Randers Musikskole
• Musikkens dag
• Auditiondays
• Ungemiljøet Kaosambassadens julekoncert
• Randers støtter Danmarks Indsamling sammen med lokale bands
• Turbinen på tour med talenter – Kaosambassadens ungemiljø.

Samarbejde med folkeskolerne
Turbinen har stort fokus på at samarbejde med kommunens folkeskoler.  Vi udarbejder 
bl.a. vores mål, metoder og succeskriterier ud fra de rammer, som Undervisningsmini-
steriet har udstukket for de danske folkeskoler vedr. åben skole:

’Skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund. Det skal skolen gøre ved 
at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, 
musik- og billedskoler eller ungdomsskolen.

Samarbejdet skal bidrage til:
• at eleverne lærer mere
• at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv

Elevernes læring 
Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter 
elevernes læring og trivsel.
Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervis
ningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.
Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøt
tende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elev
ernes læring, trivsel og motivation.
Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens 
formål og fagenes mål.’

(Uddrag fra Undervisningsministeriets hjemmeside).

Vores mål er netop ’at give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og 
motivation’. Dette sker bl.a. i vores tilbud til 2., 6. og 8. klassetrin, der tilbydes i samar
bejde med Randers Musikskole.
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•  I efteråret 2018 var alle 8. klasser i Randers Kommunes folkeskoler inviteret til 
et musikalsk foredrag i Værkets Store Sal med guitarist og foredragsholder Søren 
Andersen. Her oplevede de en dansk superguitarist fortælle om, hvordan hans 
karriere er forløbet fra han gik i 8. klasse, til han i dag spiller med de største navne 
i branchen. Interesserede elever fra 9. kl. - 10. kl., specialklasse elever og elever fra 
1.g deltog også, og foredraget var meget inspirer ende for elever og lærere. Efter-
følgende modtog vi elevreportager fra 8. klasse samt en powerpoint med gym
nasieelevernes udbytte. 

•  I samme periode blev alle elever fra 2. klasserne inviteret til et arrangement i sam-
arbejde med LMS – Levende Musik i Skolen. Ved koncerten stiftede man bekendt
skab med de professionelle musikere Jacob Venndt og Pojken Flensborg, der på et 
passende musikalsk niveau sammen med eleverne udforskede musikkens grænser 
i improvisatoriske og legende forløb. Fire koncerter á 120 elever blev afviklet med 
stor succes.

Musikalsk foredrag 
for folkeskolens 8. 

klassetrin med den 
danske super

guitarist Søren 
Andersen.

Eksternt samarbejde
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•  Projektet for 6. klassetrin afholdes i det tidlige forår 2019. Her vil sammenspilshold 
á seks elever modtage undervisning i tre skoledage af Randers Musikskoles sam
menspilslærere. Der vil være en afsluttende koncert i Turbinens sal i forbindelse 
med Randers Musikskoles bandaften i maj 2019. Udvælgelsen sker på følgende 
måde: Alle 18 folkeskoler i Randers med elever på 6. klasse niveau får tilbudt at 
sende to elever afsted. Dette sker i samarbejde med den musiklærer, der har haft 
eleverne i 5. klasse, hvor musikundervisningen stopper ved folkeskolerne i Randers. 
Der er fokus på kønsdifferentiering ved, at skolerne enten må sende en dreng og en 
pige eller to piger. Som en ekstra bonus tilbyder Randers Musikskole de tilmeldte 
elever gratis sammenspilsundervisning resten af det pågældende skoleår. Ved 
udvælgelsen kan de pågældende lærere altså også tage hensyn til socioøkonomiske 
forhold for den enkelte elev. 

I 2019 fortsætter vi projektet i en udvidet model under navnet 2-4-6-8 Randers i  
samarbejde med Randers Musikskole og Randers Kammerorkester.

2. klassetrin:  Fire koncerter med folkemusikbandet ’Svøbsk’ i samarbejde  
med LMS – Levende musik i skolen.

4. klassetrin:  Den årlige julekoncert med alle 4. kl. elever fra kommunens  
folkeskoler, der synger julen ind med Randers Kammerorkester  
i Værkets Store Sal.

6. klassetrin:  Der bliver igen udbudt sammenspilsundervisning til  
folkeskolens elever i 6. klasse.

8. klassetrin: Sprogshow v/ Pers Vers i Værkets Store Sal

I 2017 havde vi bl.a. et samarbejde med DR Musikariet og 
tre andre regionale spillesteder om en række personlige 
fortællinger i ord og musik om ’Verdens Brændpunkter – 
Syrien’. Det var en koncertrække til de fire spillesteder, hvor 
grundlaget var et undervisningsmateriale, der tog udgang
spunkt i folkeskolens fælles mål for 8. -9.- klasse.
Denne gang er det regionale spillested Klaverfabrikken i Hille-
rød og Turbinen gået sammen om at præsentere et lignende 
projekt med fokus på Cuba. Projektet skulle have været af
viklet i efteråret 2018, men blev flyttet til foråret 2019. Denne 
gang også med inspirerende undervisningsmateriale.

Turbinen er i øvrigt en del af Skoletjenestenetværket i Randers  
og deltager i de tre årlige møder, hvor man bl.a. samler 
alle byens tilbud til skolerne. Derudover deltager Turbinen 
i netværksmøder i LMS-regi (Levende Musik i Skolen), hvor 
det specifikt handler om musiktilbud til skoler. Vores tilbud til 

informationsmateriale 
om ‘Verdens brænd

punkter: Cuba’.

CUBA
’Verdens Brændpunkter’ tager udgangspunkt i en personlig 
fortælling og personens musikalske baggrund. I denne omgang 
er det percussionist Yohanier Ramon, som er født og opvokset i 
Cuba, men i dag bor i Danmark.

Under koncerten fortæller Yohanier om sin opvækst, om for-
skellene på Danmark og Cuba, om musikken som et værktøj til at 
glemme undertrykkelse og fastlåste samfundsstrukturer. 

Til at sætte det hele i perspektiv spiller Yohanier musik in-
spireret af sine cubanske rødder sammen med sit orkester 
D’CubaSon.

Det er en fordel, hvis eleverne inden koncerten har beskæftiget 
sig lidt med Cuba, kommunisme og ved, hvem Fidel Castro er. 
På den måde får eleverne mere ud af koncertforedraget, da 
Yohanier hurtigere kan komme i dybden med sin fortælling.

VERDENS BRÆNDPUNKTER
– et koncertformat der giver musikerne mulighed for at dele 
deres egne oplevelser fra de store politiske og sociale linjer i 
verdens mest omtalte lande, på godt og ondt. Kulturen bliver 
ofte glemt i samfundsdebatten, men kulturen afspejler folkets 
følelser lige meget om det er glæde og forhåbninger eller sorg 
og afmagt.

VERDENS
BRÆNDPUNKTER

 CUBA

Klaverfabrikken & Turbinen præsenterer:

GRATIS TILBUD til 8-9. og 10.  

klassetrin i Randers Kommune. 

FREDAG 05. APRIL 2019
Koncert 1: Kl. 09:00 – 10:15
Koncert 2: Kl. 11:00 – 12:15

D’CubaSon består af:

ELVIO BRAVO guitar

ERNESTO MANUITT perc, vocal

HENRI BENITEZ bas

YOHANIER RAMON perc, vocal

TILMELDING TIL:
Turbinen, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C 
Skriv til: jh@vaerket.dk

HUSK AT OPLYSE: 
• Hvilken koncert I ønsker: 1 eller 2 
• Skolens navn 
• Klassens navn 
• Antal besøgende (inkl. lærere) 
• Kontaktperson 
• Evt. kørestolsbrugere

Eksternt samarbejde
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folkeskolerne bygger bl.a. på erfaringer fra disse fora. For eksempel hvordan man får 
hul igennem til de rette kontaktpersoner. Læringscenter Randers er meget behjæl
pelige i denne proces, da de administrerer de forskellige netværk, der findes inden for 
skoleverdenen.  

På denne baggrund anses målet om at bidrage til øget dialog og samarbejder lokalt, i 
landsdelen, nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, 
uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at 
styrke og udvikle den rytmiske musik. Spillestederne skal have mål for samarbejdet med 
folkeskolen og øget fokus på amatørerne’ som opfyldt.

Eksternt samarbejde



Turbinen / Ledelsesberetning 2018

29

Professionel ledelse…

Spillestedet Turbinen deler baghus/organisation med musik- og teaterhuset Værket, hvilket 
betyder, at der er en meget bred kompentencesammensætning og stor musikfaglighed 
i spillestedets ledelse og personale. Turbinen og Værket råder samlet set over en fast 
stab på 19 fuldtidsmedarbejdere og 35 timelønnede. 
Vi arbejder målrettet med mangfoldighed i vores rekruttering, hvilket bl.a. afspejler sig 
i en ligelig kønsbalance og differentieret aldersfordeling i medarbejdergruppen.

De nye nøglemedarbejdere, som er ansat til at drive Turbinen, er nøje udvalgt for 
deres personlige profil og faglige kompetencer, således at de supplerer de i forvejen 
ansattes og samtidigt perfekt matcher spillestedets aktuelle og fremtidige behov. 
Jørgen Holmegaard (50) er musikansvarlig for alle aktiviteter i Turbinen, herunder sam-
arbejde med folkeskolerne og udvikling af talent og vækstlag. Udviklingschef, journalist 
Sophie Dürrfeld (30) er ansvarlig for områderne kommunikation og marketing og er 
Turbinens drifts-, bar-, personale- og kundechef. Musik- og teaterchef Mikael Qvist 
Rørsted (54), som er overordnet chef for hele organisationen, fungerer i forhold til 
Turbinen i en rolle, som bedst kan beskrives som arbejdende formand.
Disse tre nøglepersoner suppleres fra Værkets ledergruppe af teknisk chef og admi-
nistrationschef, samt fra udviklingsafdelingen af en kommunikationsmedarbejder og en 
marketingansvarlig. Og hertil som nævnt hele Værket og Turbinens øvrige medarbej-
dergruppe. Turbinen har eget fronthuspersonale, som i høj grad tegner spillestedets 
profil overfor kunder og publikum.

Turbinen/Værket er en kommunal institution med politisk bestyrelse. Udvalgets med
lemmer kan ses her: 
https://politikogdemokrati.randers.dk/udvalg/sundheds-idraets-og-kulturudvalget/

Dertil indgår Turbinens chef i Randers Kommunes Kulturledergruppe, som består af 
følgende medlemmer; 
• Forvaltningsdirektør og Vicekommunaldirektør Erik Mouritsen, Randers Kommune
• Kulturchef Claus Engstrup, Randers Kommune
• Bibliotekschef Mette Haarup, Randers Bibliotek
• Museumschef Jørgen Smidt-Jensen, Museum Østjylland, 
• Museumsdirektør Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum
• Teaterleder Peter Westphael, Randers Egnsteater
• Orkesterchef David Riddel; Randers Kammerorkester
• Musik og teaterchef Mikael Qvist Rørsted, Værket og Turbinen

Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning
Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsori
enteret og professionelt. Regionale spillesteder har mål om udvikling af diversi
teten i bestyrelse og ledelse, således at bestyrelsens kompetencesammensætning 
matcher spillestedets kompetencebehov. 
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Turbinens ledelse deltager meget aktivt i nationale og internationale branchesammen
slutningers arbejde med udvikling af ledelseskompetancer. Det gælder bl.a. i Dansk 
Live, Danske Koncert- og Kulturhuse samt Nordisk Koncerthusråd.

Da Turbinen som nævnt har en polistik valgt bestyrelse, har vi valgt at sammensætte 
et musikfagligt kompetent activity-board, der løbende har til opgave at se på Turbi-
nens udviklingsmuligheder og være med til at løfte udvalgte opgaver. Activity-boardet 
mødes hvert kvartal.

 Anders Nolde Petersen  Musiker, koncertarrangør, stationsforstander i Station K – 
Langå (kulturhus), Vestpark Festival, bestyrelsesmedlem i 
Voxhall mm.

Michael Gonzalez  Musikjournalist ved Gaffa og freelance – også for Turbinen

Morten Madsen Musiker, koncertarrangør, pladeselskabsejer, producer

Jørgen Holmegaard  Musiker, musikansvarlig i Turbinen og ansvarlig for talent- og 
læringsforløb

Udvalget er tænkt med flere medlemmer, og der arbejdes ud fra tanken, at det skal 
være nøje udvalgte kandidater, der sidder med her. Der er skarpt fokus på, at en 
udvidelse af antallet tilfører andre kompetencer, og at der tages højde for alders- og 
kønsdifferentiering.
Enkeltpersoner eller grupper kan indkaldes til møder med sparring på helt specifikke 
områder.

På denne baggrund anses målet om, at ’aktiviteter varetages, ledes og administreres 
udviklingsorienteret og professionelt. Regionale spillesteder har mål om udvikling af di
versiteten i bestyrelse og ledelse, således at bestyrelsens kompetencesammensætning 
matcher spillestedets kompetencebehov’ som opfyldt.
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Talentudvikling

Turbinens arbejde med talentudvikling tager udgangspunkt i, at udviklingen skal følges 
over tid. Det kan både foregå som enkeltstående projekter, der rammer bredt eller 
som projekter, hvor man følger de samme personer eller grupper over flere år. Under
støttelse af vækstlaget – eller bred talentudvikling – er utroligt vigtigt for at holde fokus 
på musikkens betydning for os som individer. Her giver enkeltstående nedslag mening. 
Projekter til enkelte personer eller grupper over tid er mere målbart, målrettet og 
resultatorienteret.

I Randers har vi tidligere haft et fireårigt 
kommunalt talentprogram i samarbejde 
med Kent Olsen (musiker og producer) og 
Turbinen under navnene Talent 2013, 2014, 
2015, 2016, hvor en række udvalgte talen-
ter i kommunen har taget del i et forløb, 
hvor de kunne udvikle deres sangskrivning, 
performance og hele deres tilgang til musik
branchen. De af deltagerne, der fik mest 
ud af projektet, var dem, der var med flere 
gange, og som på den måde fik ny inspiration 
på de rigtige tidspunkter i deres karriere. 
I Turbinen valgte vi at fortsætte samarbejdet 
med flere af disse, bl.a. to sangskrivere – 
Stephanie Maria og Sofie Daugaard. De var 
begge med i vores udgave af ’Spot Calling on 
Tour’ – en international sangskrivningscamp i efteråret 2017, hvor de arbejdede med 
professionelle musikere, producere og sangskrivere i to døgn i Turbinens lounge. Dette 
foregik i samarbejde med Dansk Rock Samråd (ROSA) og Århus Calling (internationalt 
sangskriverprojekt med base i Århus). De to sangskrivere fik en oplevelse af at arbejde 
hurtigt og målrettet med et producerende perspektiv.

Stephanie Maria er flyttet til København, hvor hun allerede nu har lavet aftaler med 
produktionsselskaber, og i starten af 2019 har første egen single på gaden. I forhold 
til Turbinen har hun – udover talentprogrammer – været en del af vores ’Turbinen på 
tour’-program, hvor hun på vores foranledning har optrådt til bl.a. Randers Fjord Fes
tival, ‘Turbinens talenter på tour til Kaosambassaden’ og som kombineret musiker og 
skuespiller ved ungeeventet ’Kontrast’ i anledning af Århus 2017. Derud over lykkedes 
det at få hende med på tour som support for Mathilde Falch, som hun i dag er gode 
venner med og bruger til sparring.

International 
sangskrivercamp i 

Turbinen med Sofie 
Daugaard og  

Stephanie Maria.

Talentudvikling
Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvaliteten i vækstlagene og under
støtte, at lokale talenter formidles i landsdelen, nationalt og – hvor det er muligt 
– internationalt, evt. i samarbejde med andre regionale spillesteder i landsdelen. 
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Her følger et andet eksempel på, hvordan vi ved at arbejde vedholdende med et talent 
har været med til at understøtte hendes udvikling, så hun i dag er tættere på at nå sit 
mål: at få sin egen musik ud til et bredere publikum.

Sofie Daugaards talentforløb:

Januar 2015 Ansøger om og bliver en del af Talent 2015.

Feb-maj 2015  Talentforløb – sangskrivning, performance, branche etc. med afslut
tende besøg på Spot Festival. Stifter her bekendtskab med ’Århus 
Calling’ – et internationalt sangskriverprojekt, hvor hun bl.a møder en 
ung og lovende Nicklas Sahl. Indspiller musikvideo med eget nummer i 
kongesuiten på Hotel Randers.

Juni 2015 Afsluttende koncert på Hotel Randers med eget band. 
  fra Gaffas anmelder Ole Rosenstand Svidt.

August 2015  Sangskrivercamp på Underværket med erfarne talenter fra hele  
landet. Fælles afslutningskoncert med professionelt husorkester.

Januar 2016 Ansøger om og bliver en del af Talent 2016.

Feb-maj 2016 Talentforløb – sangskrivning, performance, branche etc.

Okt. 2016  Afsluttende koncert i Turbinen med professionelt husorkester og stry
gerkvartet, der spillede sangskrivernes egne strygerarrangementer.

  fra Gaffas anmelder Ole Rosenstand Svidt

Okt. 2017  Deltager i ’Spot Calling on Tour’ i Turbinen. International sangskriver
camp.

Sept. 2018 Support for Aura i Turbinen

Oktober 2018  Udvalgt af Turbinens musikansvarlige som én af 
de bærende musikalske kræfter i ungeeventet 
’Tonikum’ med ca. 100 unge fra forskellige kunst-
arter.

Dec. 2018  Turbinen og DMF tilbyder hende en mentor-
session i Amsterdam med en anerkendt  
hollandsk producer JB Meijers.

Feb. 2019  Sofie fungerer som mentor for nyt lovende Randers-talent, Karoline 
Mousing (15 år). Indebærer to sessions á 4 timer, hvor det nye talent 
kan suge til sig af Sofies erfaring og musikalske egenskaber.

Sofie Daugaard var 
i september 2018 

support før kon
certen med Aura.
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Marts 2019  Support for Nicklas Sahl i Turbinen

Maj 2019  ’Live i Loungen’ med Sofie Daugaard & Friends.

Sofie flytter i skrivende stund til København og er i forhandlinger med flere store 
pladeselskaber. 

Både Sofie og førnævnte Stephanie Maria er altså nu fraflyttet Randers Kommune, 
men vi samarbejder fortsat med dem begge og vil bruge dem og deres netværk til 
fremtidige projekter for kommende Randers-talenter.

Mentorsession for tre artister
I efteråret 2018 tilbød Turbinen og DMF tre mentorsessions til lokale artister. Alle tre 
deltog iøvrigt i samme periode som den musikalske kulisse til et stort ungeevent i sam-
arbejde med ’Levende Ungekultur’. Mere herom i afsnittet om ’eksternt samarbejde’.
Turbinen ønskede at give de tre artister et ekstra lag til deres i øvrigt lovende karrierer.

Sofie Daugaard besøgte kendt hollandsk producer i hans studie i Amsterdam.
Sådan sagde hun om sine forventninger før mødet med JB Meijers:

“Jeg håber på at få ny inspiration med hjem til min sangskrivning og til at arbejde med 
at producere mine sange. Samtidigt er det super spændende at få muligheden for at 
mødes med en etableret producer/sangskriver, jeg ikke selv kender i forvejen, eller én 
jeg selv har arbejdet på at skulle mødes med. Jeg håber på at lære en hel masse nyt, 
blive erfaringer rigere inden for mange forskellige ting  og det bliver en spændende 

Sofie Daugaard –  
nu mentor for det 
lovende Randers 

talent, Karoline 
Mousing på 15 år. 
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udfordring at skulle begå sig på 
engelsk i forbindelse med samarbej
det i studiet. Jeg ved, at JB Meijers 
er lidt af en gearnørd, og derfor 
glæder jeg mig også til ny inspira
tion ift det. Jeg glæder mig alt i alt til 
at få en rigtig dejlig oplevelse og til 
at komme hjem med ny inspiration 
og energi til mit projekt.”

Den lokale rapper Patrick ’Paller’ 
Sørensen rejste til København for at 
møde Bossy Bo fra Østkyst Hustlers i hans studie. Paller havde netop færdiggjort sin EP 
og brugte derfor tiden på at suge til sig fra én, der i den grad har været i branchen. De 
har aftalt at holde kontakten.

Punk/rockbandet Power Mode havde brug for 
sparring til videreudvikling af deres udtryk, 
herunder pressemateriale. De havde en mentor
session med Kent Olsen (producer og musiker) 
og Jørgen Holmegaard (musiker, musikansvarlig i 
Turbinen), hvor der blev arbejdet med udtrykket, 
samt lagt en plan for, hvordan de kommer ud over 
kommunens grænser. Bandet er nu bl.a. deltager 
i Rock The Region, der bringer dem forbi spille-
steder i seks deltagende byer – herunder Turbinen, 
flere små festivaler, workshops og endelig koncert 
på Spot Festival.

Vi afholder mentorsessions igen i 2019 med nye 
talenter.

Andre aktiviteter rettet mod vækstlag og talentudvikling:
Turbinens og Randers Musikskoles tilbud til 2., 6. og 8. klassetrin fra folkeskolerne 
i Randers Kommune er et godt eksempel på, hvordan man understøtter vækstlaget. 
Interessen for musik grundlægges i en tidlig alder og det er vigtigt, at børn og unge 
oplever forskellige nedslag igennem deres skoletid. Musik er noget alle kommer til at 
berøre og bruge gennem hele livet, og det er samtidigt den måde, man fastholder og 
udvikler egentlige talenter. Læs mere herom i afsnittet om eksternt samarbejde.

Under Spil Dansk Ugen 2018 lagde Turbinen rammer til en LMS-koncert – Levende 
Musik i Skolen – med folkemusikbandet ’Tumult’.  SFO-elever fra privatskolen Randers 
Lilleskole oplevede her en fantastisk koncert sammen med deres bedsteforældre.  

Sofie Daugaard 
rejste hjem fra 

Amsterdam med en 
masse nye erfaringer 

og en spritny ind
spillet sang.

I januar 2019 
samlede DMF og 

Turbinen de tre 
artister i Turbinens 
lounge til en fælles 
snak om projektet. 

Alle var begejstrede 
for tiltaget og gav 

feedback, som vi kan 
bruge i vores plan
lægning fremover.
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Det endte i kædedans og fælleskor.

I både 2017 og 2018 har Turbinen lagt lokaler til ’Auditiondays’ i sam
arbejde med ORA – Organisationen for Rytmiske Amatørmusikere, der 
er støttet af ROSA – Dansk Rock Samråd. Tre bands fra regionen får hver 
en halv time på scenen til at vise, hvor de er i karrieren. Efterfølgende 
får de enkeltvis feedback fra et professionelt panel af musikere og 
branchefolk. Dette optages, så musikerne kan bruge dette input frem-
over.

Kaosambassaden har i både 2017 og 2018 afviklet deres julekoncert i 
Turbinen. Her får de bands, der har deres gang i huset og ikke mindst 
deres lyd- og videostudie, muligheden for at optræde på en profes
sionel scene.

’Kaosambassaden er et attraktivt samlingssted og 
væksthus for unge i midtbyen og en del af Randers 
Ungdomsskole. På Kaosambassaden igangsætter, 
understøtter og supplerer initiativer samt frem
mer og forankrer ungdomskulturer. Her udvikles 
initiativer, hvor unge udfordres og fastholdes i 
processer, der skal skabe relationer og integration 
mellem unge med fokus på de unges ejerskab og 
ungdomskultur’

Fra Kaosambassadens hjemmeside.

I Randers Festuge 2018 havde Kaosambassaden 
en scene for de unge, hvor Turbinen valgte at 
præsentere ‘Turbinens talenter på tour’ med bl.a. 
Stephanie Maria og Sofie Daugaard.

I 2019 arbejder vi på et fælles projekt med de 
regionale spillesteder Klaverfabrikken i Hillerød og 
Det Musiske Hus i Frederikshavn under arbejds-
titlen ’Songwriters Exchange’. Tre workshops med 
afsluttende koncerter i de tre byer med deltagelse 
af tre sangskrivere fra hver by. Det er tanken, at 
der herved bliver skabt et netværk over regionale 
grænser. Sangskriverne skal inspireres og udfor
dres gennem sparring med hinanden og med pro
fessionelle, og det forventes, at koncerterne skal 
afvikles til f.eks. Open by Night for handelslivet 
eller til etablerede jam-sessions.

Turbinens og Randers Musikskoles 
tilbud til 2., 6. og 8. klassetrin.

Kaosambassaden i Turbinen.

Talenter på tour
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Talentudvikling

Turbinens anvendelse af de tildelte talentmidler:

Regnskabstal fra 2017
2017.01.27 Randers-åbning 2017 - 2 bands  kr. 8.000,00 
2017.02.28 Randers Egnsteaters Kor  kr. 16.750,00 
2017.04.05 Randers Musikskole  kr. 16.750,00 
2017.05.04 Randers Lilleskole og Randers Statsskole  kr. 16.750,00 
2017.05.18 Kor-øver med 125 børn   kr. 6.000,00 
2017.05.20 Musikkens Dag  kr. 12.400,00 
2017.09.29 Auditiondays  kr. 16.750,00 
2017.10.04 C. la Cours Skole  kr. 16.750,00 
2017.10.31 Spot Calling on Tour  kr. 30.000,00 
2017.11.01 Randers Musikskole  kr. 16.750,00 
2017.11.22 Randers Musikskole – MGK-ØST  kr. 16.750,00 
2017.12.06 Kaosambassadens julekoncert  kr. 16.750,00 
 Poppilot-tilskud til Fredericia-lejr. kr. 10.000,00 
  
   kr. 200.400,00 
  
 Lokale omkostninger (15 %)   kr. 30.060,00 
 Herunder administration, planlægning, markedsføring 
  
I alt   kr. 230.460,00 

Regnskabstal for 2018
2018.04.18 Velkommen indenfor i musikbranchen  kr. 8.000,00 
2018.04.25 Randers Musikskole – bandaften  kr. 16.750,00 
2018.05.02 Forberedelsesskolen og Randers Statsskole  kr. 16.750,00 
2018.05.26 Musikkens Dag   kr. 12.400,00 
2018.08.18  Turbinen på tour med talenter (Kaosambassaden)  kr. 6.143,00 
2018.10.26 Ungeevent Tonikum  kr. 16.380,00 
2018.11.01 LMS-familiekoncert med bandet ‘Tumult’  kr. 8.000,00 
2018.11.02 Auditiondays  kr. 16.750,00 
2018.11.04 Korfestival med fire rytmiske kor  kr. 12.400,00 
2018.11.28 Randers Musikskole – bandaften  kr. 16.750,00 
2018.12.03  2 koncerter for 2. klassetrin (Flensborg/Venndt)  kr. 16.750,00 
2018.12.05 Søren Andersen – musikalsk foredrag for 8. klassetrin  kr. 43.800,00 
2018.12.10  2 koncerter for 2. klassetrin (Flensborg/Venndt)  kr. 16.750,00 
2018.12.13 Kaosambassadens julekoncert  kr. 16.750,00 
Efterår 3 gange mentorsession med talenter  kr. 30.000,00  

   kr. 254.373,00 
  
 Lokale omkostninger (15 %)   kr. 38.156,00 
 Herunder administration, planlægning, markedsføring 
  
 I alt  kr. 292.529,00 
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Talentudvikling

Budget for 2019
2019.03.01 Mentorsession – nyt talent  kr. 5.000,00 
2019.04.27 Rock the Region inkl. afvikling  kr. 30.000,00 
2019.05.08 Randers Statsskole og Forberedelsesskolen  kr. 16.750,00 
2019.05.15 Randers Musikskole – Bandaften  kr. 16.750,00 
2019.08.16 Produktionsøver for lokale bands vedr. 17.08.2019  kr. 16.750,00 
2019.08.17 Lokale bands på Amfiscenen – Randers Ugen 2019  kr. 16.750,00 
 Auditiondays  kr. 16.750,00 
 Kaosambassadens julekoncert  kr. 16.750,00 
 Songwriters Exchange  kr. 30.000,00 
 4 koncerter til 2. klassetrin inkl. afvikling  kr. 30.000,00 
 Sprogshow for 8. klassetrin inkl. afvikling  kr. 50.000,00 
 3 gange mentorsession med talenter  kr. 30.000,00 
 Randers Musikskole – Bandaften  kr. 16.750,00 
 Randers Musikskole – MGK ØST  kr. 16.750,00 
 Ungeevent i juni  kr. 10.000,00 
 Afvikling af 6. klassetrinskoncerter – åben skole  kr. 16.750,00  

   kr. 335.750,00 
  
 Lokale omkostninger (15 %)  kr. 50.363,00 
 Herunder administration, planlægning, markedsføring 
  
 I alt  kr. 386.113,00 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har for årene stillet følgende krav til 
anvendelse af de øremærkede talentmidler:

2017: 229.358,- Anvendt  230.460,-

2018: 229.358,- Anvendt  292.529,-

2019: 279.817,- Budgetteret  386.113,-   

På denne baggrund anses målet om at ’bidrage til at udvikle kvaliteten i vækstlagene 
og understøtte, at lokale talenter formidles i landsdelen, nationalt og – hvor det er 
muligt – internationalt, evt. i samarbejde med andre regionale spillesteder i landsdelen’ 
som opfyldt.
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Genreorganisationerne

Turbinen har i 2018 afviklet følgende projekter i samarbejde med  
genreorganisationer:

Danish Music Awards – Blues i samarbejde med JazzDanmark og 
ROSA – Dansk Rock Samråd. I 2017, 2018 og 2019 har Turbinen 
lavet aftale om, at afvikle den årlige prisuddeling inden for blues
genren, Danish Music Awards Blues. Her uddeles statuetter fra IFPI 
og publikum præsenteres for forskellige måder at tilgå genren på 
under ledelse af multiinstrumentalisten Gustaf Ljunggren.

Auditiondays i samarbejde med ORA – organisationen for rytmi-
ske amatørmusikere.
I både 2017 og 2018 har Turbinen lagt lokaler til ’Auditiondays’ i sam
arbejde med ORA,der er støttet af ROSA – Dansk Rock Samråd og 
Statens Kunstfond. 
’AuditionDays er et ORAprojekt, der giver en række håbefulde bands en 
mulighed for at sætte ekstra skub i karrieren. Til hver AuditionDaysarrange
ment spiller 34 bands, der efterfølgende får feedback på koncerten af et 
panel bestående af erfarne folk fra den danske musikbranche. Det er vores 
erfaring at bands, ved at få påpeget deres stærke og svage sider af vores 
coaches, kan arbejde mere målrettet og fokuseret mod at nå deres mål’

Fra ORA’s hjemmeside.

Randers som Spil Dansk Kommune i samarbejde med Spil Dansk, 
herunder bl.a. KODA, GRAMEX og DJBFA

Skolekoncerter i samarbejde med LMS – Levende musik i skolen

Mentorforløb for talenter i samarbejde med DMF – Dansk 
Musiker Forbund

Alle projekter er beskrevet i tidligere afsnit.

På denne baggrund anses målet om at ’styrke vækstlag og smalle 
genrer samt dansk musik i udlandet gennem mindst ét årligt projekt 
udviklet i samarbejde med en eller flere genreorganisationer’ som 
opfyldt.

Samarbejde med genreorganisationerne
Regionale spillesteder styrker vækstlag og smalle genrer samt dansk musik i 
udlandet gennem mindst ét årligt projekt udviklet i samarbejde med en eller flere 
genreorganisationer. 
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Konklusion
I vores gennemgang af Turbinens resultatmål fra rammeaftalen har vi gjort rede for, 
hvor vi er lige nu, og hvor vi skal øge vores fokus, så vi kommer helt i mål i forhold til de 
kommunale mål og rammer for Turbinen. Derudover har vi givet bud på, hvordan vi vil 
videreudvikle resultatmålene.

På denne baggrund anses alle syv resultatmål som opfyldte.

• Koncertvirksomhed
• Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer
• Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
• Eksternt samarbejde
• Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning
• Talentudvikling 
• Samarbejde med genreorganisationerne
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12.01.2018 Perry & Dekadansorkestern 1 72 20 92 72 1 F
12.01.2018 Elvis - Today, Tomorrow and Forever 1 872 47 919 872 1 F
14.01.2018 Boyd on Bacharach 1 71 0 71 9.338 71 1 E
27.01.2018 The Bootleg Beatles 1 419 13 432 419 1 F
01.02.2018 Northern Assembly 1 58 24 82 58 1 F
07.02.2018 Annika Aakjær 1 43 0 43 3.440 43 1 E
08.02.2018 Poul Krebs med band 1 794 89 883 186.024 794 1 E
10.02.2018 Midwinter Meltdown 6 126 0 126 126 6 C
10.02.2018 Evil Invaders C
10.02.2018 The Sixpounder C
10.02.2018 Embryo C
10.02.2018 Ghost Iris C
10.02.2018 Livløs C
10.02.2018 Fears Unfolding C
11.02.2018 Nancy Harms 1 52 0 52 6.947 52 1 E
14.02.2018 Jonah Blacksmith Trio Tour 1 152 19 171 21.280 152 1 E
15.02.2018 Hjalmer 1 116 27 143 12.064 116 1 E
21.02.2018 Hayseed Dixie 1 130 12 142 18.720 130 1 E
22.02.2018 Harald Haugaard og Helene Blume m/band 1 41 20 61 41 1 F
25.02.2018 Sketches of Barcelona - Vinterjazz 2 83 3 86 6.640 83 2 C
25.02.2018 Aarhus Jazz Orchestra C
25.02.2018 Randers Big Band C
01.03.2018 Hugo Helmig 2 180 45 225 18.720 180 2 E
01.03.2018 Milli Naomi E
03.03.2018 Physical Graffiti 1 60 13 73 7.840 60 1 E
07.03.2018 Carl Emil Petersen 1 110 7 117 9.952 110 1 E
09.03.2018 Dodo & the Dodos 1 274 47 321 60.280 274 1 E
10.03.2018 Ude af kontrol 1 310 7 317 36.928 310 1 E
11.03.2018 Thessink & Møller 1 108 25 133 108 1 F
11.03.2018 Musiksalonen - Jacob Venndts Fabulous Swing Trio 1 60 0 60 2.880 60 1 C
15.03.2018 Albert Hammond 1 104 4 108 65.996 104 1 E
16.03.2018 Shamrock 1 112 20 132 112 1 F
17.03.2018 Michael McDonald 1 839 37 876 317.940 839 1 E
17.03.2018 Jesper Binzer 1 291 33 324 46.560 291 1 E
18.03.2018 Jesper Thilo Kvartet 1 100 8 108 13.360 100 1 E
19.03.2018 Musiksalonen - Brendan Power 1 26 0 26 1.248 26 1 C
21.03.2018 Kajsa Vala 1 43 2 45 2.064 43 1 E
23.03.2018 Queen Machine 1 847 30 877 847 1 F

Turbinen - Koncertliste 2018



24.03.2018 Saveus 2 302 13 315 37.448 302 2 E
24.03.2018 Tarkykardia E
24.03.2018 Niels Hausgaard - På egen hånd 1 926 72 998 208.408 926 1 E
07.04.2018 Bisse med Band 2 54 23 77 5.280 54 2 E
07.04.2018 Bess E
14.04.2018 Moreno, Stief & Kock Hansen 1 173 0 173 23.113 173 1 E
19.04.2018 Kira Skov med band 1 76 6 82 8.644 76 1 E
21.04.2018 Marvelous Mosell 1 62 27 89 9.280 62 1 E
24.04.2018 The Sands Family 1 113 30 143 113 1 F
26.04.2018 Østkysthustlers 2 232 26 258 30.528 232 2 E
26.04.2018 Paller E
26.04.2018 Justin Hayward 1 462 44 506 150.628 462 1 E
28.04.2018 Hush 1 848 51 899 134.400 848 1 E
03.05.2018 Hanne Boel Akustisk 1 132 7 139 25.968 132 1 E
09.05.2018 Matt the Electrician 1 26 0 26 1.248 26 1 E
13.05.2018 Musiksalonen 1 47 0 47 2.256 47 1 C
10.06.2018 Art Garfunkel 1 684 138 822 292.688 684 1 E
15.08.2018 Fromseier Hockings 1 28 0 28 28 1 F
15.08.2018 DMA Blues 3 90 55 145 7.520 90 3 C
15.08.2018 Svante Sjöblom C
15.08.2018 Uffe Steen C
15.08.2018 Ida Gard C
16.08.2018 C.V. Jørgensen 3 938 49 987 307.336 938 3 E
16.08.2018 Kajsa Vala E
16.08.2018 Marie frank E
26.08.2018 Musiksalonen - Budtz/Venndt duo 1 60 0 60 2.880 60 1 C
12.09.2018 Goitse 1 71 20 91 71 1 F
15.09.2018 SP-JUST_FROST 1 178 16 194 25.632 178 1 E
19.09.2018 Marius Ziska 1 41 2 43 2.624 41 1 E
27.09.2018 Sing Sing Sing 1 225 25 250 41.400 225 1 E
27.09.2018 Aura 2 125 24 149 17.500 125 2 E
27.09.2018 Sofie Daugaard E
28.09.2018 I'll be damned 3 92 17 109 6.544 92 3 E
28.09.2018 Baest E
28.09.2018 Prevail E
30.09.2018 Peter Vuust Trio 1 64 0 64 8.550 64 1 E
04.10.2018 Zap Zap 1 76 146 222 16.720 76 1 E
05.10.2018 Peter Sommer akustisk 1 129 14 143 20.640 129 1 E
12.10.2018 Almost Irish 1 125 20 145 125 1 F
14.10.2018 Musiksalonen - Et letsindigt ord 1 20 0 20 960 20 1 C
21.10.2018 Kansas City Stompers 1 123 1 125 16.433 123 1 E
24.10.2018 Mirja Klippel 1 26 0 26 1.664 26 1 E
26.10.2018 Carpark North 2 263 52 315 63.120 263 2 E
26.10.2018 The Grenadines E
01.11.2018 MC Hansen og Jacob Chano 1 14 20 34 14 1 F



02.11.2018 Peter Cetera 1 756 78 834 411.472 756 1 E
03.11.2018 Annika Aakjær 1 139 5 144 17.144 139 1 E
07.11.2018 Tim Easton 1 30 0 30 1.920 30 1 E
08.11.2018 L.O.C. 1 278 47 325 66.720 278 1 E
08.11.2018 Jonah Blacksmith  Filmkoncert 1 541 38 579 94.896 541 1 E
09.11.2018 Hit med 80erne 1 306 21 327 56.304 306 1 E
09.11.2018 Lars Lilholt - Storyteller 1 503 39 542 126.436 503 1 E
10.11.2018 Christina Dahl Kvartet 1 60 0 60 9.085 60 1 E
11.11.2018 Dan Baird 1 106 10 116 19.504 106 1 E
14.11.2018 Minds of 99 2 335 10 345 61.640 335 2 E
14.11.2018 K-Phax E
16.11.2018 Jacob Bellens 1 30 13 43 4.240 30 1 E
17.11.2018 Kajsa Vala 1 49 30 79 5.540 49 1 E
18.11.2018 Nordkraft Big Band 2 28 25 53 28 2 C
18.11.2018 Randers Big Band C
21.11.2018 Talisk 1 87 20 107 87 1 F
22.11.2018 Go Go Berlin 2 90 33 123 12.600 90 2 E
22.11.2018 Pony Marshall E
22.11.2018 Christopher Cross 1 488 123 611 174.816 488 1 E
23.11.2018 Anne Linnet 1 578 40 618 136.088 578 1 E
24.11.2018 Allan Olsen 1 438 21 459 92.536 438 1 E
01.12.2018 Mattis 2 64 21 85 5.816 64 2 E
01.12.2018 Blue Minds E
08.12.2018 Anders Blichfeldt - Show 1 275 27 302 103.524 275 1 E
14.12.2018 Bon Jovi Jam 1 44 14 58 6.336 44 1 E
15.12.2018 Sissel Kyrkjebø 1 919 75 994 339.468 919 1 E
29.12.2018 Tom Lindby Band 3 276 24 300 39.744 276 3 E
29.12.2018 The Alligators E
29.12.2018 Spit E

109 19.738 2.164 21.903 4.103.462 3.836 4.050 11.852 67 23 19

Grænse mellem K1 og K2 150
Grænse mellem K2 og K3 350

K1 K2 K3 I alt
Publikumstal 3836 4050 11852 19738
Koncerttal 67 23 19 109
Heraf support 15 7 2 24
Koncertaftener 52 16 17 85

Fremmedproduktion. Derfor ingen entreindtægt.
Co-produktion, hvor samarbejdspartner afholder honorar og dermed også får entréindtægten.
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Til 
Kulturministeriet  
 
 
Vi har afsluttet revisionen af projektet, som har fået tilskud fra tilskudsgiver. 
 
Projektregnskabet er forsynet med revisionserklæring uden forbehold. 
 
 
1 Redegørelse for den udførte revision  
 
1.1 Generelt 
Vores revision har været tilrettelagt, så revisionen til enhver tid er blevet udført i overensstemmelse 
med tilsagnsbrevet og gældende retningslinjer på området. 
 
Vi skal i den forbindelse erklære, 

 at vi anser projektregnskabet for aflagt og udgifterne afholdt i overensstemmelse med de 
givne vilkår og bestemmelser 

 at udbetalt driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskuds-
grundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler 

 at revisionen opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser  
 at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræf-

telse af projektregnskabets rigtighed.  
 
Revisionens omfang er tilrettelagt under hensyntagen til tilskudsmodtagerens administrative struktur og 
tilsagnets størrelse, ligesom revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvar-
ligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. 
 
1.2 Projektregnskabet  
Det er påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de generelle vilkår for udbetaling 
af tilskud til projektet. 
 
Projektregnskabets poster er afstemt til udtræk fra bogføringen og det foreliggende regnskabsmateriale.
 
Det er påset,   

 at projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler   
 at tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i tilsagnsbrevet samt be-

kendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.   

 at driftstilskuddet er anvendt til formålet 
 at tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed 

 
Vi har endvidere foretaget kontrolarbejder på de respektive områder med henblik på en vurdering af, 
om de indtægter, der tilkommer projektet, er tilgået projektregnskabet. 
 
Det er vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved projektets drift og ved forvaltningen 
af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. 
 
Det er påset, at projektets deltagere er aflønnet efter gældende overenskomst. 
 
Vi har kontrolleret, at ydelser er betalt rettidigt, og at der ikke er betalt morarenter. 
 
Vi er således ikke ved forvaltningsrevisionen blevet bekendt med forhold, der skulle give os anledning til 
at konkludere, at forvaltningen af projektet ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
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 Randers, den 11. marts 2019 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 
Søren Peter Nielsen  
Statsautoriseret revisor  
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