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Tjekliste for udarbejdelse af årsrapport for kulturinstitutioner der  
modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet. 
 

Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.  

 

Tjeklisten er udfyldt af Mikael Qvist Rørsted den 30. august 2018 

 

 

Institutionens navn: Regionalt spillested Turbinen 

Regnskabsår: 2017 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 17/8 2018 og 19/9 2018 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 20/8 2018 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato): Behandlet og godkendt den 19/9 2018 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 20/8 2018 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

 

 

 
Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

A Formkrav til årsrapporten 

1 Er institutionens navn, organisationsform og regn-

skabsperioden anført? 
x  

 

2 Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regn-

skabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabsprin-

cipperne, hvordan påvirker skiftet institutionens ba-

lance? 

x  

Der er ikke redegjort for regnskabspraksis, da Turbinen 

indgår som en del af Randers kommunes årsregnskab 

for 2017, hvor regnskabspraksis fremgår.  

3 Indeholder årsregnskabet en resultatopgørelse og 

balance (dvs. opgørelse af aktiver og passiver)? x  

Det er kun et driftsregnskab. Med hensyn til balancen 

henvises der til Randers kommunens årsregnskab, som 

Turbinen er en del af. 

4 Har institutionen gjort årsrapporten offentligt tilgæn-

gelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapporten skal of-

fentliggøres, når den er godkendt af institutionens le-

delse og bestyrelse, senest 6 måneder efter regn-

skabsårets afslutning. 

x  

 

B Ledelsesberetningen 

5 Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning hvori 

der redegøres for årets drift og forventningerne til 

det kommende år samt øvrige forhold af betydning 

for den selvejende institution, som ikke direkte frem-

går af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen 

skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken 

udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i over-

ensstemmelse med det budgetterede og med de 

X  
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

målsætninger, der er opstillet for den selvejende in-

stitution, herunder målsætninger opstillet i eventu-

elle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskuds-

ydere. Endelig skal ledelsesberetningen indeholde en 

opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. OBS: 

Vejledning om ledelsesberetning findes på Kulturmini-

steriets Vidennet. 

C Teknisk gennemgang af årsregnskabet 

6 Er regnskabstal for det foregående regnskabsår samt 

budgettal for regnskabsåret opført i resultatopgørel-

sen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed 

mellem regnskabstal og budgettal? OBS: Slots- og 

Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel skal føl-

ges, se Kulturministeriets Vidennet. 

x  

 

7 Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen / Kul-

turministeriet korrekt optaget som indtægt i regnska-

bet og efter omstændighederne specificeret? 

x  

 

8 Er eventuelle tilskud fra kommune(r), region(er) og 

eventuelle tilskud fra fonde og sponsorer mv. specifi-

ceret? 

x  

 

D Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

9 Er revisionen udført af en statsautoriseret eller regi-

streret revisor? x  

 

10 Har der fundet revisorskift sted? 

Hvis ja; hvad er årsagen til skiftet?  x 

 

11 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisionen er foretaget i overensstemmelse med 

god offentlig revisionsskik? 
x  

 

12 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisor har påset 

 at regnskabet er opstillet og revideret i overens-

stemmelse med de regler, der er fastsat i drifts-

tilskudsbekendtgørelsen og evt. sektorlovgiv-

ning 

 at det ikke indeholder væsentlige fejl og mang-

ler, samt  

 at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

 ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttil-

skud, der indgår i institutionens regnskab, er an-

vendt til formålet? 

x  

 

13 Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisi-

onspåtegningen i årsregnskabet?  

      Hvis ja; hvilke(t) forbehold er der tale om? 
 x 

 

14 Indgår der i revisionspåtegningen i årsregnskabet en 

erklæring fra revisor om at den udførte forvaltnings-  X 

 



3 

 

 
Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

revision har givet anledning til kritiske bemærknin-

ger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været 

mangelfuld?  

15 Fremgår det af revisionsprotokollatet,  

 at der er foretaget revision i årets løb, hvor revi-

sor har undersøgt de eksisterende forretnings-

gange, med henblik på at påse, om den interne 

kontrol er betryggende? 

 at revisor har påset, at ledelsesberetningen in-

deholder de faglige afrapporteringer, som kræ-

ves i henhold til rammeaftale, tilsagnsbrev og 

øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og 

Kulturstyrelsen, og at afrapporteringerne er ret-

visende 

x  

 

16 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet 

heraf? 
X  

 

17 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institu-

tionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne kon-

trol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført? 

 x 

 

18 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisi-

onen har givet anledning til bemærkninger med hen-

syn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse 

med tilskudsforudsætningerne, herunder målsætnin-

gerne i en eventuel rammeaftale med Kulturministe-

riet? Hvis ja, hvilke bemærkninger er der tale om? 

 x 

 

19 Har bestyrelsen og ledelsen redegjort for initiativer 

som følge af revisors eventuelle bemærkninger samt 

eventuelle forbehold? 
x  

Nej, for der har ikke været bemærkninger eller forbe-

hold. 

20 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor op-

fylder lovgivningens krav til uafhængighed? x  

 

21 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor un-

der revisionen har modtaget alle de oplysninger, der 

er anmodet om? 

x  

 

E Materiel gennemgang og vurdering af årsregnskabet  

22 Giver noterne til årsregnskabet et fyldestgørende 

indblik i institutionens drift og regnskabsresultat?  x  
 

 

Eventuelle øvrige bemærkninger til årsrapporten: 

Regnskabet for 2017 viser driften af Turbinen, som er en afdelingen under den kommunale institution Værket, Randers. 
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ÅRSRAPPORT for det regionale spillested Turbinen 2017 
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LEDELSESBERETNING 

  
Turbinen er kommet rigtigt godt fra start som regionalt spillested. 

Vores første år med den nye status har budt på en palet af varierede koncerter, en lang række 
arrangementer med publikum i alle aldre og samarbejder med lokale samarbejdspartnere og eksterne 
genreorganisationer. 2017 har allerede givet os mange erfaringer med publikumsadfærd- og ønsker i 
forhold til koncerttyper, og her i 2018 har vi justeret på koncertformater, så publikum får endnu større 
oplevelser i de rette rammer. Turbinen har et godt samarbejde med ’Kultur og Fritid’ ved Randers 
Kommune i form af en løbende dialog, så Turbinen er med til, at Randers har et mangfoldigt udbud af kunst 
og kultur.  

Publikum har taget godt imod Turbinen efter genåbningen i oktober 2016. En omfattende renovering af 
hele bygningen har betydet, at vi i dag står med et klasse A spillested i forhold til tilgængelighed, inventar, 
lyd- og lysanlæg, akustik og lokalernes indretning. 

Udpluk af reaktioner 
efter genåbningen af 
Turbinen. 
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Årets overordnede resultater i forhold til rammeaftalen 
 

Koncertvirksomhed 
”De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager 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 det vil fremgå af koncertlisten, så har vi i 2017 leveret 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 hovedsageligt præsenteret i Værkets Store Sal med artister 
som PJ Harvey, Tedeschi Trucks Band, Kris Kristoffersen, Procol Harum og The Doobie Brothers. Det er også 
i Store Sal, vi præsenterer danske kunstnere, der er for store til Turbinens sal, f.eks. Mads Langer, Tina 
Dickow, Noah og Savage Rose. I Turbinen er det internationale bl.a. repræsenteret gennem det program, 
som vores samarbejdspartner ’Folkemusik i Randers’ står for, samt ved egenproduktioner, hvor et besøg af 
Daniel Lanois og Joan Osborne har været de mest prominente.  

 

Turbinens koncertvirksomhed falder i tre grupper:  

Små koncerter (K1) er koncerter med under 150 solgte billetter, mellemstore koncerter (K2) er 
koncerter med 151-350 solgte billetter, og store koncerter (K3) er koncerter med over 351 solgte 
billetter.  

I 2017 så fordelingen således ud:  

• Små koncerter (K1) – 58 koncerter 

• Mellemstore koncerter (K2) – 32 koncerter 

• Store koncerter (K3) – 26 koncerter 

På det nationale og regionale plan har vi bestræbt os på at være så brede som overhovedet muligt, både 
når man kigger på genrer og målgrupper. Flere af vores koncerter, der var tænkt som K2 endte som K1, da 
det er udfordrende som nyt spillested at præsentere smalle, eksperimenterende kunstnere og samtidig 
trække mere end 150 publikummer til. ’Bisse’ er et godt eksempel på en fantastisk kunstner, der trak få 
publikummer til sin solokoncert i Turbinen i 2017, men som så trak lidt flere med band i 2018. Det er et 
eksempel på, at vi vælger at bygge et navn op i Randers, som vi ved repræsenterer høj kvalitet, men som 
skal bruge tid til at skabe større søgning.  

I det helt lille format startede vi et samarbejde op med musikerparret Jacob Venndt og Karoline Budtz, hvor 
seks koncerter blev afholdt i parrets lejlighed med plads til 30 personer. En hyggelig og intim koncertform 
under navnet ’Musiksalonen’, der blev fortsat i 2018. Musiksalonen er en del af vores koncept ’Turbinen på 
Tour’, hvor der er tale om koncerter ud af huset med ekstern kuratering. Det er af stor værdi at lade 
eksterne partnere krydre det samlede program, da det er umuligt som musikansvarlig at være oppe på 
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beatet inden for alle genrer. Når vi arbejder sammen med et professionelt musikerpar, så er det netop 
fordi, de er i stand til finde nicher, som f.eks. da de i foråret præsenterede én af verdens bedste 
mundharpespillere – Brendan Powers – for et begejstret publikum under vores koncept ’Turbinen på Tour’. 

 

Musiksalonen – dagligstuekoncerter 

 
Vores fokus på udvikling og nytænkning af koncerter og formater er højt prioriteret.  

Da vi erfarede, at flere af vores forventede K2-koncerter endte som K1-koncerter, ændrede vi på 
koncertformatet for at dyrke og optimere dette i forhold til publikumsoplevelsen. Derfor har vi fra 2018 
indført ’Live i Loungen’, der præsenterer små, intime koncerter for max 45 publikummer i vores hyggelige 
lounge. Tanken er at lancere nye navne her og så på sigt flytte dem til Turbinens sal, som vi har valgt at 
gøre med f.eks. Annika Aakjær og Kajsa Vala. 

Samtidigt har vi erfaret, at det er en god idé at lave aftaler med kunstnere, der normalt opfattes som ’for 
store’ til vores kapacitet i Turbinen (325 stående). I stedet for at afvikle koncerten i større rammer, så giver 
det en helt anden intensitet, når man kan præsentere ’røde lygter’ før koncerten, og for bandet er der 
samtidigt en vis stolthed forbundet med at spille udsolgte koncerter.  Vi har derfor i 2018 lavet aftaler med 
bl.a. Carpark North, L.O.C., The Minds of 99 og Go Go Berlin om koncerter i Turbinen. De mellemstore 
kunstnere kan man så pulje med hinanden eller supplere med lokal support.  

En koncert med Joan Osborne i Turbinen med lokalt forankrede musikere tog pludselig en uventet drejning. 
Efter en hel dags produktionsøver, hvor sættet blev optaget, var Joan Osborne så begejstret for bandets 
fortolkninger af Bob Dylans numre, at hun valgte at tage optagelserne med sig hjem til USA, hvor et enkelt 
nummer landede på hendes Bob Dylan Tribute-dobbeltvinyl plus en bonus-cd med flere numre fra 
Turbinen.  
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Joan Osborne 

Realiserede og budgetterede koncerter fordelt på K1-K2-K3 

 R 
Koncerttal 

2015 

R 
Billetsalg 

2015 

B 
Koncerttal 

2017 

R 
Koncerttal 

2017 

B 
Billetsalg 

2017 

R 
Billetsalg 

2017 

B 
Koncerttal 

2018 

B 
Billetsalg 

2018 

B 
Koncerttal 

2019 

B 
Billetsalg 

2019 

B 
Koncerttal 

2020 

B 
Billetsalg 

2020 

 K1 11 809 54 58 2.700 3.232 56 2.775 57 2.850 59 2.925 

 K2 4 1.011 32 19 3.800 2.443 33 4.000 34 4.000 35 4.200 

 K3 18 19.822 24 26 18.600 16.849 24 18.600 25 19.200 25 19.200 

I alt 33 21.642 110 103 25.100 22.524 113 25.375 116 26.050 119 26.325 

 
R = Realiseret / B = budgetteret 

Som nævnt tidligere så blev flere forventede K2 koncerter til K1 pga. lavere publikumstal. Med fokus på 
dette område forventer vi, at antallet af K2 koncerter er stigende i 2018-2019-2020, og at K1 koncerter vil 
være på 2017 niveau i samme periode. Samtidigt havde vi i vores strategi en forventning om et højere antal 
supportnavne til vores koncerter. De fleste større bands med en stor produktion ønsker ikke support, da 
det opfattes som besværligt i forhold til change-over på scenen. I 2018 har vi haft fokus på dette ved 
simpelthen at lægge det ind i kontrakten som et vilkår, så hovednavnet enten selv kan vælge support eller 
acceptere vores. 

Publikumstallet for K3 koncerter er en svær størrelse, da det i den grad er afhængigt af, hvad vi får tilbudt 
af store navne til Værkets Store Sal (1.000), Ridehuset (1.350) eller Værket Outdoor, hvor en enkelt koncert 
med det rigtige navn kan generere op til 6.000 solgte billetter. Der kan derfor være store udsving for dette 
koncertformat. 

Komplet koncertliste for 2017: se bilag 1 

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’ for opfyldt.  
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Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer 
Regionale spillesteder bidrager 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. 

 
Turbinens styrke er den mangfoldighed, der præsenteres. 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 Turbinen herunder professionelle lyd/lysteknikere samt 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 og dets betydning 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 forhold til kommunikation og den fysiske 
indretning, Når man ankommer til Turbinen, er det første man møder de udendørs infoskærme, der bevidst 
giver et kønsmangfoldigt billede af vores program. Inde i Turbinen er der trygge og hyggelige rammer, som 
specielt det kvindelige publikum sætter pris på. Der er også ofte kvindeligt 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 kommunikation fremhæver, når vi f.eks. har besøg af Anya, Annika 
Aakjær, Velvet Volume, Kajsa Vala, Soleima, Kira Skov, Ida Gard, Dicte og Lydmor. Vi mener, at en større 
kønsmæssig ligestilling i musiklivet vil være med til at generere et kønsmangfoldigt publikum.  
 
Værket har tidligere afholdt ’Teater- og Musikdag’, hvor byens udøvende musikere og skuespillere 
optrådte. Søgningen fra publikum og aktører blev med årene lavere, og det at afvikle arrangementet på én 
dag gav ikke mening. Vi bredte derfor paletten af aktører ud over hele kalenderåret, og det blev så til 
’Musikkens Dage’, der hovedsageligt afholdes i Turbinens sal. 

Eksempler på Musikkens Dage: 

• C. la Cours skoles musicalhold optræder med highlights fra deres forestillinger 
• Randers Musikskole med to bandaftener. 
• Koncert med Randers Egnsteater 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. 
• Auditiondays i samarbejde med ORA – organisationen for rytmiske amatørmusikere. Lokale og 

udenbys bands giver koncerter og får feedback fra professionelle musikere. 
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Bandaften med elever fra Randers Musikskole. 

Disse nedslag hen over hele året har vist sig at være en effektiv og ambitiøs gentænkning af den tidligere 
Teater- og Musikdag. I første omgang opsøgte Turbinens musikansvarlige de helt oplagte aktører som f.eks. 
Randers Musikskole, og sidenhen er aktører selv begyndt at henvende sig, og spændende kombinationer 
udvikles som f.eks. en fælles koncertaften mellem gymnasieelever fra Randers Statsskole og skoleelever fra 
Randers Lilleskole. Her delte de to skoler scene og publikum, hvilket skulle vise sig at blive en god oplevelse, 
bl.a. fordi de yngste musikere kunne spejle sig i de ældste.                                                                          
Musikkens dage understøtter byens unge talentmasse og er en del af Turbinens indsatsområde, når det 
handler om talentarbejde. 

I 2017 valgte vi at slå Poppilot Randers sammen med Poppilot Fredericia, da man i begge byer var udfordret 
på at trække et tilfredsstillende antal deltagere til. Poppilot er en musikalsk camp for unge piger i alderen 
13 – 16 år, der i en uge prøver kræfter med sangskrivning og musikalsk udøvelse. Turbinen afholdt Poppilot 
både i 2015 og 2016 i et samarbejde med ROSA – Dansk Rock Samråd, Randers Musikskole og Kultur og 
Fritid ved Randers Kommune.                                                                                                                                        
Pt. arbejder vi på at udvikle et lignende lokalt koncept, der rettes mod 6. klasse elever. Mere herom i 
afsnittet ’Talentudvikling’. 
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Turbinen har lavet en samarbejdsaftale med foreningen ’Folkemusik i Randers’, der er en selvstændig 
koncertarrangør med ca. 200 husstandsmedlemmer. Det er vigtigt for folkemusikken i Danmark at have 
disse lokale repræsentanter, da de er med til at understøtte og udvikle en genre, der tidligere var meget 
smal, men som med årene har vokset sig stor med et voksende publikum. Turbinens rammer og 
folkemusikpublikummet har vist sig at være et godt match, så hele 10 gange om året afholder foreningen 
sine velbesøgte koncerter i Turbinens sal. Derudover er foreningen medarrangør, når Turbinen præsenterer 
større folkemusiknavne, som f.eks. Jacob Dinesen, Folkeklubben, Niels Skousen og Jonah Blacksmith. 
Aftalen gælder i første omgang til 31.12.2018. Der arbejdes fortsat på at udvikle en ’Folkemusikkens dag’ i 
Randers i et samarbejde mellem Turbinen, Folkemusik i Randers og genreorganisationen ’Tempi’. 

 

Samarbejde med den 
lokale forening 
’Folkemusik i Randers 
(side fra Turbinens 
programmagasin) 



 
9 

 

 
 

I samarbejde med Café von Hatten 
(honorarstøttet spillested i Randers) og 
Popshit Records (lokalt pladeselskab) 
afholdes metalfestivalen Midwinter 
Meltdown i Turbinen. Midwinter Meltdown 
er en 14 år gammel festival, der har bygget 
et godt stampublikum op. I 2017 i Turbinen 
havde vi et meget vellykket arrangement, 
hvor vi ved fælles hjælp fik løftet 
arrangementet op på et niveau, hvor der 
udover lokal interesse også var en del 
gæster fra resten af Danmark. Vi gentog 
samarbejdet i 2018 og har nu også lavet 
aftale om 2019, så vi fortsat understøtter en 
genre, der ikke får megen bevågenhed i 
radio og tv, men som har et trofast 
publikum, der netop forstår at hylde 
genren. 

 
  

Metalfestival i Turbinen 
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Danmarks Indsamling: 36.000 til et godt formål 

 
Når et ungt lokalt band som ’Escape 42’ får en idé om en lokal indsamling til fordel for den nationale 
’Danmarks Indsamling’, så er der behov for samarbejdspartnere. Popshit Records (lokalt pladeselskab) og 
Turbinen var med lige fra idéfasen, til indsamlingen var en realitet. I Turbinen stod lokale bands side om 
side med større navne foran et begejstret publikum, der i alt donerede 36.000,-. Arrangementet fandt igen 
sted i 2018. 

 

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’ for opfyldt. 
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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 kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde. 

 
Turbinen har fastholdt sine mål, metoder og succeskriterier for markedsføring og kommunikation, som 
beskrevet i Turbinens strategi: 
 
• Hjemmeside (turbinen.dk) med aktuelt program, billetsalg og praktisk info 
 
• Nyhedsbrev, p.t. med 15.000 tilmeldte 
 
• Sociale medier: Facebook – alm. dialog/opslag og betalt annoncering * 
 
• Udsendelse af trykt program 3 gange årligt med annoncer og artikler 
 
• Annoncering i lokale og landsdækkende aviser, magasiner og fagblade 
 
• Fast annoncering i Gaffa 
 
• Plakatopsætning og omdeling af flyers via fast tilknyttede ”mafia-folk” 
 
• Guerilla-markedsføring – fx sadelbetræk på cykler som ”gave” til cyklisterne 
 
• Øvrige outdoor medier: bybusser, bannere, LED-pyloner 
 
• Podcast **  
 
• Radioreklame 

 
* Turbinen har i 2017 prioriteret de sociale medier højt, bl.a. ved at lade vores unge timeansatte bartendere 
varetage Facebook og Instagram. Bartenderne er hovedsageligt unge kvinder i alderen 20-25 år, som er 
superbrugere på de sociale medier, og som derfor ved, hvordan og i hvilket omfang der skal kommunikeres. 
Dette har betydet større aktivitet på platformene samtidigt med, at indholdet har været mere rettet mod 
den yngre målgruppe. 
 
** Inden udvalgte koncerter giver vi publikum mulighed for at overvære et live-interview - en såkaldt Artist 
Talk - med kunstneren i vores lounge med plads til kun 45 tilhørere. Samtalen optages og lægges fra 
efteråret 2018 ud som podcast. 
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Turbinen markerede sin nye status som regionalt spillested ved at invitere indenfor til et åbent hus-
arrangement, der strakte sig over hele januar. Det var vigtigt for os at få kommunikeret ud til publikum, at 
vi var genåbnet på et langt højere niveau end før, og udstillingen var perfekt til dette, da den også 
samtidigt understregede, at Turbinen vil andet end blot afholde koncerter. Mere end 3.000 gæster valgte 
at se Turbinen indrettet som galleri, og her kunne de gratis opleve rockhistorien i billeder. I forbindelse 
med udstillingen kunne publikum opleve musikhistoriske foredrag i Turbinens lounge, der relaterede til de 
udstillede værker. Den internationale udstilling blev præsenteret i samarbejde med det tyske lysfirma         
’Lightpower’.  

 

Unik fotoudstilling i Turbinen med fri entré. 
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Børn og unge – nye publikumsgrupper 
 
Børn og unge er en svær størrelse at arbejde med. De kan vise stor interesse for et band på Facebook, og så 
dukker de ikke op til koncerten af ukendte årsager. Andre gange bliver man overrasket over, at et navn 
trækker fulde huse. Vi skal grundlæggende blive ved med at tro på egne projekter og sørge for, at der 
fortsat er et bredt udbud af koncerter. Vi har, ved siden af koncerter rettet mod børn og unge, sørget for, at 
de vænner sig til at bruge huset sammen med andre unge. Som beskrevet i foregående afsnit har vi haft 
mange koncerter, hvor børn og unge selv optræder og trækker venner og bekendte til. Håbet er, at de på 
denne måde i stigende grad også vil begynde at bruge Turbinen som et spændende koncertsted med en 
varieret profil. Unge under 25 år kan til en del af vores koncerter købe en billet til halv pris. 
 
I et samarbejde mellem byens store kulturinstitutioner blev den store børnefestival – Spektakel Festival -
skabt. Som en del af dette var Turbinen arrangør og afvikler af delprojektet ’Kultur på Tur’, hvor 200 
skolebørn fra indskolingsskoler i Randers i tre måneder op til arrangementet lærte Sigurd Barrets 
Danmarkshistorie. Mere herom i afsnittet ’eksternt samarbejde – samarbejde med folkeskolen’. 

På baggrund af erfaringer fra 2017 har vi i 2018 valgt at præsentere følgende tre tiltag for at udvikle 
eksisterende og nye målgrupper: 

’Live i Loungen’ er intime koncerter og musikalske foredrag i vores hyggelige lounge, hvor der er plads til 45 
publikummer. Her kommer man helt tæt på kunstneren/foredragsholderen og får en anderledes oplevelse 
med sig hjem. Vi har oplevet stor tilslutning til disse onsdagsarrangementer og kan se, at vi allerede har et 
stampublikum, der begynder at kende hinanden. En ny publikumsgruppe er skabt.  

 

Live i Loungen 

Vi har indgået et samarbejde med pladeselskabet Brand New Records i Århus, der har udviklet en 
koncertanmeldelses-app ’Tribute’. Fremadrettet står de også for vedligeholdelse, udvikling og 
markedsføring af denne. Fra efteråret 2018 vil koncertgængere i Turbinen kunne downloade app’en og give 
deres anmeldelse af koncerten samt vurdere spillestedet. Det bliver et godt værktøj for publikum, når de 
skal vælge, hvor de gerne vil høre en specifik kunstner og hvor de kan se, om kunstneren generelt får gode 
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anmeldelser rundt i landet. Samtidig er det et fint værktøj for de musikansvarlige på landets spillesteder, 
når man skal tjekke en kunstner ud. 

Flere af vores optrædende kunstnere synes godt om idéen om den føromtalte Artist Talk før koncerten. 
Med plads til 45 tilhørere i vores lounge er der tale om et meget intimt format, hvor publikum kommer tæt 
på kunstneren og ser nye sider af denne. Vores samarbejdspartner fra Gaffa musikjournalist Michael 
Gonzalez afholder samtalen med kunstneren, og efterfølgende lægges denne Artist Talk ud som podcast, så 
andre også kan få glæde af dette unikke øjeblik. Vi har i foråret 2018 haft Artist Talks med Østkyst Hustlers, 
Carl Emil Petersen, Kira Skov og Hjalmer.  

 

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. Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og 
udarbejder mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine 
aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde’ for opfyldt. 
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Eksternt samarbejde 
Regionale spillesteder bidrager 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. 

 

Turbinen har mange spændende samarbejdsrelationer. Nogle er fora, hvor man erfaringsudveksler. Andre 
munder ud i egentlige arrangementer. 
 
Her nævnes nogle af vores samarbejdspartnere: 
 
Dansk Live er vores brancheorganisation. I 2017 afholdt Turbinen/Værket Dansk Lives generalforsamling og 
årsmøde med stor tilslutning fra 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 forhold 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 von Hattens booker og Turbinens musikansvarlige for 
lige at drøfte en kunstner 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. 
Fra 2017 har 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 græsrodsspillested 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’. 
 
’Folkemusik i Randers’ har valgt Turbinen til afholdelse af ca. 10 koncerter pr. år. Vi har en formaliseret 
samarbejdsaftale, der i første omgang løber til 31.12.2018. Randers har en stor folkemusikforening, så der 
er god tilslutning til foreningens arrangementer, og Turbinens 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. 
 
Det Musiske Hus i Frederikshavn er en 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. Der afholdes halvårlige møder mellem de musikansvarlige. 
 



 
16 

 

 
 

Randers Kommune blev ’Spil Dansk kommune’ fra 2017 og har lavet ny aftale om også at være det i 2018. 
Hvert år i hele uge 44 fejres danskproduceret 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.  
Af andre større samarbejdspartnere kan nævnes Randers Musikskole og Korby Randers. I uge 44 i 2017 
afholdt Turbinen selv seks arrangementer. 
 
 
 

 
Spil Dansk Kommune 
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Levende Unge Kultur 

Med støtte fra Levende Unge Kultur og Kulturregion Østjysk Vækstbånd præsenterede omkring 30 unge 
randrusianere deres bud på en lokal åbning af Europæisk Kulturhovedstad i Randers. Unge med tilknytning 
til Kaosambassaden, Randers Kunstmuseum og Randers Egnsteater 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. I oktober 2018 er Turbinen igen 
med i et lignende projekt, hvor unge i samarbejde med store kulturinstitutioner i Randers udvikler en 
forestilling. 
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Sammen med ROSA - Dansk Rock Samråd og JazzDanmark har vi arrangeret prisfesten ’Danish Music 
Awards – Blues 2017’ (DMA Blues). I Turbinen blev blues i Danmark fejret med uddeling af to priser og en 
række musikalske indslag fra kunstnere, man ikke normalt forbinder med blues f.eks. Kira Skov. DMA Blues 
understøtter den fine udvikling, som blues i Randers oplever, bl.a. i form af flere aktive bluesforeninger og 
afviklingen af en todages bluesfestival (Randers City Blues Festival). Turbinens musikansvarlige er med i 
festivalens bestyrelse. DMA Blues afholdes igen i år i Turbinen. 

 
‘Danish Music Awards – Blues’ i Turbinen 

 
Ved de få koncerter hvor billetsalget har været en del lavere end forventet, har vi valgt at samarbejde med 
Mellerup Musikefterskole, Hadsten Højskole, Nørgaards Højskole og Klejtrup Musikefterskole om gratis 
adgang. De har med kort varsel fyldt en bus, og på den måde har en gruppe elever lavet en fest sammen 
med de få, der har købt billet. Eleverne har samtidig fået et første kendskab til Turbinen og en idé om, hvad 
vi står for som regionalt spillested. 
 
Vi har 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’.  
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Eksempler på samarbejde med amatørscenen: 
 

• Lokal support til udenbys navne 
• Tre privatskoler har givet koncerter 
• Rytmisk korkoncert 
• MGK-koncert 
• To bandaftener – Randers Musikskole 
• Musikkens dag 
• Auditiondays 
• Ungemiljøet Kaosambassadens julekoncert 
• Randers støtter Danmarks Indsamling sammen med lokale bands 

 
Samarbejde med folkeskolerne 
 
Randers Musikskole og Turbinen har en formaliseret aftale om musikskolens anvendelse af Turbinens 
faciliteter. Det er en god samarbejdspartner, der ligesom Turbinen har svært ved at få hul igennem til 
folkeskolen, når det handler om den åbne skole. Vi er jævnligt i dialog med hinanden om dette og arbejder 
på konkrete forslag, der tager sit afsæt i efteråret 2018, udbygges i 2019 og er fuldt udfoldet i 2020. 

 
Skolesamarbejde og Spektakel Festival 2017 – en del af Aarhus 2017 
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Vi har i 2017 haft et samarbejde med 200 elever fra indskolingen i Randers, der over en tre måneder lang 
periode indøvede Sigurd Barrets Danmarkshistorie med kor-øver i Turbinen, workshop med Sigurd og band, 
samt en afsluttende koncert for 1.000 tilhørere i Værkets Store Sal. Koncerten var en del af 
åbningsarrangementet til Spektakel Festival – en kunst- og kultur-festival for, af og med børn. Festivalen 
blev arrangeret af byens store kulturinstitutioner. Samarbejdet med Sigurd Barret var en del af et 
undervisningsforløb (Kultur på tur), hvor børn samarbejder med professionelle kunstnere. Ved samme 
festival dannede Turbinen ramme om en Rockkoncert for børn med bandet AB/CD Børnerock. En musikalsk 
gennemgang af rockhistorien på en time med professionelle musikere. 
Vi ser Spektakel Festival som en tilbagevendende begivenhed, der er af stor værdi for netop samarbejdet 
mellem folkeskolerne og de store kulturinstitutioner i Randers. Den kan blive kernen i den kulturelle del af 
’åben skole’ – skolernes møde med den omgivende verden. 
 
I et samarbejde mellem DR Musikariet og 
fem regionale spillesteder afvikledes 
projektet ’Verdens brændpunkter’, der 
havde fokus på Syrien. Turbinen afholdt tre 
forestillinger for i alt 450 elever fra 
udskolingsklasser i Randers Kommune. Et 
fantastisk projekt, hvor eleverne havde 
forberedt sig vha. undervisningsmateriale 
fra DR, så de var klædt på til at forholde sig 
til præsentationen af situationen i Syrien i 
ord og musik. 

 
 

Verdens brændpunkter – samarbejde mellem DR og fem regionale spillesteder 

 

Vi har også et fint samarbejde med privatskolerne i Randers og et godt fremmøde fra venner og familie, når 
vi afholder koncerter med deres musikhold. På samme måde arbejder vi på at finde en løsning i forhold til 
folkeskolerne, så de også ser muligheder i Turbinens scene. 

Der er ingen tvivl om, at skolesamarbejdet bliver det lange seje træk for os, men set i lyset af, at vi i 
skrivende stund kun er 1½ år inde i den fireårige aftale, har vi har dog fornemmelsen af, at vi er ved at 
skyde os ind på nogle modeller, som kan være med til at åbne døre. I efteråret 2018 og foråret 2019 har vi 
planlagt tre gode tilbud til alle elever i kommunens folkeskoler på 2., 6. og 8. årgang – alle tre i samarbejde 
med Randers Musikskole. Læs mere om disse i afsnittet om ’Talentudvikling’. 

 

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’ for opfyldt. 
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Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning 
Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og 
professionelt. Regionale spillesteder har mål om udvikling af diversiteten i bestyrelse og ledelse, 
således at bestyrelsens kompetencesammensætning matcher spillestedets kompetencebehov. 

 
Spillestedet Turbinen deler organisation med musikhuset 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 fudtidsmedarbejdere 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 (49) er musikansvarlig for alle aktiviteter i Turbinen, og journalist Sophie Dürfeldt (29) 
 - som er ansat i en nyoprettet funktion som udviklingschef - fungerer i praksis som Turbinens drifts-, bar- , 
personale- , og kundechef. 
Musik- og teaterchef Mikael Qvist Rørsted (53) som er overordnet chef for hele organisationen, fungerer i 
forhold til Turbinen i rollen som arbejdende formand. 
Disse tre nøglepersoner suppleres fra Værkets ledergruppe af teknisk chef og administrationschef, samt fra 
udviklingsafdelingen af en kommunikationsmedarbejder og en Marketingansvarlig.  Og hertil som nævnt 
hele Værkets øvrige medarbejdergruppe. 
 
Turbinens ledelsesstruktur er kendetegnet ved, at det er en kommunal institution med politisk bestyrelse. 
Turbinen har bl.a. derfor sammensat et kompetent activity-board, der får til opgave at se på Turbinens 
udviklingsmuligheder og være med til at løfte udvalgte opgaver. Der er planlagt møder hvert kvartal med 
første møde i august 2018. 
 
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 diversiteten i bestyrelse og ledelse, således 
at bestyrelsens kompetencesammensætning matcher spillestedets kompetencebehov’ for opfyldt. 



 
22 

 

 
 

Talentudvikling 
Regionale spillesteder bidrager 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. 

 

Vi skal som regionalt spillested bl.a. udvikle kvaliteten i vækstlagene. Afsættet til dette har vi valgt at tage 
allerede i folkeskolen, da det er her interessen for musik grundlægges. Den interesse vil vi gerne 
understøtte, så derfor har vi – efter at have afsøgt området og ledt efter samarbejdspartnere i 2017 – valgt 
at give tre tilbud til alle elever fra tre forskellige årgange i kommende skoleår 2018-2019. Dette sker i 
samarbejde med Randers Musikskole. 
 
• I efteråret 2018 er alle 8. klasser i folkeskolerne i Randers Kommune (pt 734 elever) inviteret til et 

musikalsk foredrag i Værkets Store sal med guitarist og foredragsholder Søren Andersen. Her vil de 
opleve en dansk superguitarist fortælle om, hvordan hans karriere er forløbet fra han gik i 8. klasse, til 
han i dag spiller med de største.  
 

• I samme periode bliver alle elever fra 2. klasserne (pt 902 elever) inviteret til et arrangement i 
samarbejde med LMS – Levende Musik i Skolen. Ved koncerten stifter man bekendtskab med 
musikerne Jacob Venndt og Pojken Flensborg, der på et højt musikalsk niveau sammen med eleverne 
udforsker musikkens grænser i improvisatoriske og legende forløb. Klasserne øver fællessange i 
perioden op til koncerten, og de får så under koncerten fornemmelsen af, hvor dejligt det er at synge 
mange sammen på én gang. 

 
• Projektet for 6. klassetrin afholdes i det tidlige forår 2019. Her vil seks sammenspilshold á seks elever 

modtage undervisning i tre skoledage af Randers Musikskoles sammenspilslærere. Der vil være en 
afsluttende koncert i Turbinens sal. 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. 

 

Talentudvikling for vækstlaget i alderen 16 – 25 år skal findes i vores talentforløb beskrevet herunder. 
Forløbet er en fortsættelse af Randers Kommunes talentforløb, der blev afholdt i årene 2013-2016 med 
Turbinen som samarbejdspartner. I 2015 og 2016 viste det sig at være betydeligt sværere at få unge til at 
melde sig til forløbet. Vi valgte derfor i 2017 at redefinere projektet: 
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Fra efteråret 2017 
arbejdede vi på et større 
projekt, der skulle tage 
sit afsæt i 2017 og så 
udfolde sig i 2018 
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Første del blev afviklet som planlagt med stor succes. 

 
Spot Calling on tour – Randers 

 
’Spot Calling on tour – Randers’ er en international sangskrivercamp for unge, lokale talenter. Turbinen blev 
i to døgn omdannet til to lydstudier, hvor fire unge kvindelige sangskrivere, to producere, to teknikere og 
en engelsk sangskriver skrev og producerede sange rettet mod det internationale marked. Dette skete i 
samarbejde med ROSA – Dansk Rock Samråd og ’Aarhus Calling’ – internationalt sangskriverprojekt med 
base i Aarhus. 

I rekrutteringsprocessen oplevede vi, at der var en udfordring i forhold til søgningen til projektet, og vi 
valgte derfor i samråd med vores samarbejdspartner Dansk Musiker Forbund at udskyde det til efteråret 
2018 og at tage delelementer ud og så dyrke dem. Vi forventer at tilbyde mentorsession til to lokale bands 
og to lokale sangskrivere i samarbejde med producer og musiker Kent Olsen, der tidligere har varetaget 
Randers Kommunes talentforløb. Derudover vil vi sende tidligere deltagere fra Randers Kommunes 
talentforløb på turne til forsamlingshuse, gymnasier og efterskoler. Første præsentation af talenterne sker 
til ungemiljøet Kaosambassadens Havefest i Randers Ugen 2018. 

I afsnittet om ’udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer’ beskriver vi ’Musikkens Dage, 
hvor amatørerne får adgang til at optræde i Turbinen, samt beskrivelse af projektet ’Poppilot’ – en 
musikalsk camp for unge piger mellem 13 og 16 år. 
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Anvendelse af de øremærkede talentmidler for 2017: 

2017.01.27 Randers-åbning - 2017 - 2 bands  kr.       8.000,00  

2017.02.28 Randers Egnsteater 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  

 
Budget for de øremærkede talentmidler 2018: 

2018.04.18 Ind i Musikbranchen - musikalsk foredrag fra DMF  kr.       8.000,00  

2018.04.25 Randers Musikskole  kr.     16.750,00  

2018.05.02 Forberedelsesskolen og Randers Statsskole  kr.     16.750,00  

2018.11.04 Kor festival - seks rytmiske kor  kr.     12.400,00  

2018.05.26 Musikkens Dag   kr.     12.400,00  

2018.11.02 Auditiondays  kr.     16.750,00  

2018.08.18 Talenter i Randers Ugen  kr.       6.000,00  

2018.11.28 Randers Musikskole  kr.     16.750,00  

2018.12.13 Kaosambassadens julekoncert  kr.     16.750,00  

  Spot Calling on tour - international sangskrivercamp  kr.     30.000,00  

  Søren Andersen - musikalsk foredrag for 8. klassetrin  kr.     50.000,00  

  4 gange mentor-session - talenter  kr.     20.000,00  

  Forsamlingshusturné - talenter  kr.     25.000,00  

  C. la Cours skole  kr.     16.750,00  

  2. klasser til koncert i Turbinen  kr.     30.000,00  

     kr.  294.300,00  

      

  Lokale omkostninger (15 %)   kr.     44.145,00  

  Herunder administration, planlægning, markedsføring   

  I alt  kr.  338.445,00  
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Kommentar til de anvendte midler i 2017 og de budgetterede i 2018: 
 
Ud fra erfaringerne fra 2017, hvor Poppilot Randers blev lagt sammen med Poppilot Fredericia med deraf 
faldende udgift for os, har vi valgt i 2018 at budgettere med flere arrangementer. I 2017 kom vi kun lige 
netop i mål i forhold til de øremærkede midler (229.358 kr.) fra bevillingsgrundlaget. I 2018 har vi derfor 
yderligere opjusteret de forventede aktiviteter. 
 
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’ for opfyldt. 
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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. 

 
Turbinen har i 2017 afviklet følgende projekter i samarbejde med genreorganisationer: 
 

• Danish Music Awards – Blues i samarbejde med JazzDanmark og ROSA – Dansk Rock Samråd. 
 

• Den internationale sangskrivercamp ’Spot Calling on Tour – Randers’ i samarbejde med ROSA – 
Dansk Rock Samråd og Aarhus Calling – internationalt sangskriverprojekt med base i Aarhus. 

 
• Randers som Spil Dansk Kommune fra 2017 i samarbejde med Spil Dansk. 

 
• Det musikalske foredrag ’Verdens brændpunkter’ i samarbejde med DR Musikariet og fire andre 

regionale spillesteder. 
 

Alle fire 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’ for opfyldt. 
 
 
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 for opfyldt. 

• 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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07.01.2017 Elvis ‐ That's The Way It Was 1 961 34 995 961 1 F

12.01.2017 Cohen på Dohn'sk 1 29 3 32 2.320 29 1 E

19.01.2017 Henrik Strube & Pete Repete 1 14 9 23 1.120 14 1 E

20.01.2017 Per Chr. Frost med band 1 40 6 46 3.104 40 1 E

21.01.2017 The Bootleg Beatles 1 633 14 647 239.078 633 1 E

22.01.2017 Jacob Venndts Swing Trio 1 25 0 25 1.600 25 1 C

28.01.2017 Mads Langer 1 694 23 717 205.414 694 1 E

01.02.2017 The Outside track 1 44 20 64 44 1 F

02.02.2017 Oysterband 1 116 22 138 116 1 F

03.02.2017 Rasmus Walter 2 356 135 491 63.925 356 2 E

03.02.2017 Ultramarin E

09.02.2017 Sinne Eeg Group 1 69 6 75 6.456 69 1 E

10.02.2017 Kalaha 2 9 40 49 576 9 2 E

10.02.2017 Dawda Jobarteh/Stefan Pasborg E

11.02.2017 Midwinter Meltdown 6 206 2 208 30.300 206 6 C

11.02.2017 Hatesphere C

11.02.2017 Ill Disposed C

11.02.2017 Prevail C

11.02.2017 Rising C

11.02.2017 Horned Almighty C

11.02.2017 Royal Deciet C

16.02.2017 Phlake 2 263 14 277 42.080 263 2 E

16.02.2017 Support: DJ Ary E

17.02.2017 Folkeklubben 1 299 17 316 41.776 299 1 C

19.02.2017 Venndt/Budtz‐Duo  1 30 0 30 1.920 30 1 C

22.02.2017 Orientalsk Vinterjazz 1 234 87 321 234 1 F

23.02.2017 Niels Skousen m. band  1 132 10 142 24.288 132 1 C
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25.02.2017 Fjæstad 1 46 3 49 5.384 46 1 E

02.03.2017 Jacob Dinesen 1 179 20 199 21.004 179 1 C

04.03.2017 Mathilde Falch 1 59 6 65 4.336 59 1 E

09.03.2017 Loveshop 1 159 5 164 25.408 159 1 E

10.03.2017 Jonah Blacksmith 1 179 16 195 17.656 179 1 C

12.03.2017 Sidsel Storm Kvintet 1 71 0 71 9.412 71 1 E

15.03.2017 Niels Hausgaard 1 940 58 998 209.453 940 1 E

16.03.2017 The White Album 2 55 133 188 4.940 55 2 E

16.03.2017 Jeppe Skov E

18.03.2017 Bisse 1 49 0 49 3.920 49 1 E

19.03.2017 Mathias Heise/Jacob Venndt  1 30 0 30 1.920 30 1 C

22.04.2017 The Show ‐ a tribute to ABBA 1 690 106 796 252.575 690 1 E

23.03.2017 Michael Falch og det band 1 362 14 376 66.282 362 1 E

23.03.2017 Other Roads 1 42 23 65 42 1 F

25.03.2017 Partiet 1 25 0 25 864 25 1 C

30.03.2017 Dúné 1 170 22 192 30.600 170 1 E

31.03.2017 Queen Machine 1 916 79 995 916 1 F

31.03.2017 Lis Sørensen 1 737 32 769 178.079 737 1 E

01.04.2017 Promoe 2 32 58 90 2.728 32 2 E

01.04.2017 Ron$ E

02.04.2017 Hans Theesink og Knud Møller 1 108 25 133 108 1 F

07.04.2017 Peter Sommer ‐ Chancetur 2017 1 90 8 98 13.008 90 1 E

08.04.2017 Tedeschi Truck 1 934 26 960 358.538 934 1 E

09.04.2017 Bjarke Falgren og Filip Jers 1 108 0 108 14.208 108 1 E

21.04.2017 Peter AG 1 549 25 574 102.451 549 1 E

23.04.2017 Mademoiselle de Paris  1 30 0 30 1.920 30 1 E

27.04.2017 Robyn Stapleton Trio 1 69 37 106 69 1 F

03.05.2017 Joan Osborne 2 164 16 180 23.616 164 2 E

03.05.2017 Livinthewoods E

07.05.2017 Denzal Sinclaire Kvartet 1 51 0 51 6.814 51 1 E

11.05.2017 Ida Nielsen + band 1 138 22 160 19.232 138 1 E

19.05.2017 Elaine Paige 1 465 263 728 239.674 465 1 E

17.06.2017 Kris Kristoffersen 1 907 80 987 391.977 907 1 E
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11.08.2017 Daniel Lanois 1 110 23 133 24.200 110 1 E

12.08.2017 Danish Music Awards ‐ Blues 3 22 64 86 2.288 22 3 C

12.08.2017 Gustav Ljungreen C

12.08.2017 Kira Skov    C

12.08.2017 Howe Gelb C

14.08.2017 PJ Harvey 1 885 113 998 512.220 885 1 C

16.08.2017 Tradish m/Gunilla Odsbøl 1 36 20 56 36 1 F

07.09.2017 Russell / Algar  1 21 30 51 21 1 F

10.09.2017 Flensborg/Venndt Duo 1 26 0 26 1.248 26 1 C

14.09.2017 Kira Skov ‐ Nikolaj Hess 1 90 11 101 11.232 90 1 E

15.09.2017 Blachman/Ginman/Dahl/Lundin 1 63 9 72 7.872 63 1 E

16.09.2017 The Beatophonics 1 56 8 64 6.720 56 1 E

21.09.2017 Robbed & Lynched 1 112 20 132 112 1 F

22.09.2017 Procol Harum 1 867 51 918 259.300 867 1 E

28.09.2017 Noah 1 364 47 411 72.480 364 1 E

30.09.2017 Burnin Red Ivanhoe 1 91 10 101 10.444 91 1 E

06.10.2017 The Sandmen 2 279 13 292 39.060 279 2 E

06.10.2017 Peppermint B. E

07.10.2017 Sarah Elgeti Quartet 1 50 0 50 6.680 50 1 E

07.10.2017 Kasper Winding 1 40 45 85 6.136 40 1 E

12.10.2017 Madsen ‐ Møller ‐ From 1 377 43 420 82.940 377 1 E

13.10.2017 Lysdal, Falgren og Bruland  1 39 31 70 39 1 F

27.10.2017 Hit med 80'erne 1 311 14 325 47.272 311 1 E

03.11.2017 Fribytterdrømme 1 34 57 91 2.000 34 1 E

04.11.2017 Thorbjørn Risager & TBT 1 92 3 95 13.440 92 1 E

05.11.2017 The Blackbirds 1 30 0 30 1.440 30 1 C

08.11.2017 Bollywood Beats 1 85 188 273 85 1 F

09.11.2017 Allan Taylor ‐ FIR 1 74 20 94 74 1 F

10.11.2017 The Whitney Houston Show 1 540 87 627 179.760 540 1 E

11.11.2017 Velvet Volume 2 56 50 106 5.888 56 2 E

11.11.2017 Rebecca Lou E

11.11.2017 The Doobie Brothers 2 938 42 980 353.720 938 2 E

11.11.2017 JD & the Straight Shot E
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12.11.2017 The Langston Project 1 63 0 63 8.417 63 1 E

15.11.2017 Ten Strings and a Goat Skin 1 54 20 74 54 1 F

16.11.2017 Savage Rose 1 514 38 552 112.760 514 1 E

17.11.2017 Suspekt 1 880 75 955 193.600 880 1 E

24.11.2017 Sonja Hald 1 138 11 149 12.352 138 1 E

30.11.2017 Tina Dickow 1 935 66 1.001 240.214 935 1 E

01.12.2017 Bruce Guthro 1 501 42 543 501 1 F

01.12.2017 Dicte og Claus Hempler 1 95 10 105 11.728 95 1 E

02.12.2017 Rasmus Lyberth med band 1 121 7 128 17.424 121 1 E

03.12.2017 Stig Rossen ‐ Julekoncert 1 904 90 994 285.258 904 1 E

07.12.2017 Julekoncert med Zenobia 1 50 30 80 50 1 F

17.12.2017 AB/CD Juleshow 1 73 9 82 2.920 73 1 E
I alt 103 22.524 2.916 25.440 5.200.969 3.232 2.443 16.849 58 19 26

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

K1 K2 K3 I alt
Publikumstal 3232 2443 16849 22524
Koncerttal 58 19 26 103
Heraf support 6 8 2 16
Koncertaftener 52 11 24 87

Ekstern arrangør. Derfor er entréindtægten ikke påført.
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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 støtte er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrund- 
laget 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 gæl- 

dende retningslinjer på området 
 at tilskuddet er anvendt til formålet 
 at tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed 
 at de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt tilskudsyder om opfyldelsen af resul- 

tatkravene, er dokumenterede. 
 
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 20. august 2018 

 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 
Søren Peter Nielsen 
Statsautoriseret revisor 
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