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Kommunal erklæring – Gimle, ansøgning om at være regionalt spillested

Roskilde Kommune skal hermed anbefale, at spillestedet Gimle, Helligkorsvej 2, 4000
Roskilde udpeges som Regionalt Spillested for perioden 1. januar 2017 – 31.
december 2020.
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Roskilde Kommune har et særligt fokus på at styrke Roskilde som musisk kommune,
ikke mindst med vores store satsning på den musiske bydel Musicon og Musikby 2.0.
Gimles udadvendte profil og nye strategi som stærkt udadvendt netværksspillested, er
helt i tråd med kommunens fokus.
Roskilde Kommune støtter Gimle med et direkte kommunalt driftstilskud på 2,395 mio.
kr. årligt (2016-niveau). Bevillingen fremskrives årligt med KL’s satser.
Roskilde Kommune støtter herudover Gimle på flere andre måder. Kommunen stiller
lokaler gratis til rådighed for Gimle, som frit råder over bygningerne. Gimle har selv
bekostet renoveringen. Roskilde Kommune støtter med et rente- og afdragsfrit lån på
3.300.000 kr., der er uopsigeligt i 15 år fra optagelsen i 2009.
Roskilde Kommunes vurdering er, at Gimle har en markant og stærk profil, der er af
afgørende positiv betydning for musikmiljøet på Midtsjælland. Gimle er regionens
førende spillested og har især en stærk profil overfor det unge publikum og vækstlaget
i regionen. Gimle er en aktiv og støttende medspiller i forhold til de øvrige
musikaktører i Roskilde og omegn. Gimle har et vigtigt fokus på de smalle genrer, og
har f.eks. et rigtig godt samspil med Folk Roskilde.
Gimle er en central aktør i Roskildes kultur- og musikliv, ikke mindst omkring arbejdet
med byens unge og gennemførelsen af Roskilde Kommunes Ungepolitik. Gimle
deltager aktivt i mange netværkssammenhænge og i udviklingsgrupper.
Gimle har et tæt samarbejde med kommunens øvrige aktører på musikområdet, både
små og store, ikke mindst et stærkt samarbejde med Roskilde Festival. Gimle er
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desuden aktiv samarbejdspartner for diverse kommunale kulturprojekter, og aktive
omkring tilblivelsen af det nye Rockmuseum. Gimle har et godt samarbejde med
kommunens musiske skoler og uddannelsesinstitutioner. Herunder er der et særligt
fokus på samarbejdet med Roskilde Universitet, hvor Gimle bl.a. løfter opgaven med
velkomstarrangement for alle nye studerende.
Aftale mellem Roskilde Kommune og Gimle om Gimles særlige indsatsområder i
aftaleårene 2017 – 2020
Vi har følgende særlige ønsker til samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Gimle i
den nye periode:
1) Gimle som spillested.
Gimle skal fortsat være et genrebredt rytmisk spillested der både giver plads til de
populære genrer og understøtter smalle genrer, udvikler vækstlaget og sikrer
mangfoldighed.
2) Unge.
Gimle har en særlig opgave med at tiltrække, inspirere og udvikle det unge publikum i
aldersgruppen 15 - 30 år.
3) Nyt publikum.
Gimle skal arbejde konstant på at opsøge nyt publikum både via målrettet
markedsføring, og ved aktiviteter udenfor Gimles rammer, der møder publikum hvor
disse færdes.
4) Koncerter udenfor spillestedets rammer.
Gimle skal arrangere en række koncerter udenfor spillestedets egne rammer.
Gimle skal sikre, at der afholdes professionelle koncerter i oplandsbyerne, og
understøtter lokale aktører og foreninger.
Gimle skal understøtte koncertafholdelse på Trekroner Campus (RUC og UCSJ), så
det sikres, at der er et kulturtilbud til de studerende.
Gimle skal opsøge alternative og spændende koncertrum, der tilfører koncerterne en
ny dimension og ekstra oplevelser.
5) Byparkskoncerter
Gimle skal årligt planlægge og afholde 4 store Byparkskoncerter samt Sankt Hans
fest.
6) Musikalsk fyrtårn
Gimle skal være et musikalsk fyrtårn og kraftcenter for både kommune og region.
7) Udvikle musiklivet og fremme talenterne.
Gimle skal udvikle det lokale og regionale musikliv og pleje fødekæde, vækstlag og
talentudvikling.
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8) Gimle som samarbejdsgenerator og netværksdynamo.
Gimle skal understøtte den rytmiske musik i alt sit væsen. Gimle har som mål at være
samarbejdsgenerator og styrke samarbejde med institutioner, skoler, foreninger og
erhvervsliv i Roskilde Kommune. Ikke mindst skal Gimle spille en drivende kraft i
udviklingen af Roskilde Kommunes musiske ambition – Musikby 2.0.
9) Den åbne skole
Gimle skal spille en aktiv rolle i at opbygge samarbejde med folkeskolerne, for at
understøtte Roskilde Kommunes ambition om at give alle børn og unge et møde med
den professionelle musik.
10) Frivillighed, unge ildsjæle og kulturentreprenører.
Gimle skal fortsat være båret af frivillighed og har en stærk passion for det frivillige
arbejde.
Gimle skal være et foregangssted for gennem frivillighed at uddanne og opdyrke unge
kulturentreprenører, kulturelle iværksættere og ildsjæle.
11) Kulturregion Midt – og Vestsjælland
Gimle skal spille en aktiv rolle for at skabe netværk og musikalsk udvikling i
Kulturregion Midt – og Vestsjælland.
12) Musikmetropol i hovedstadsområdet.
Gimle skal være spydspids for Roskilde Kommune i det nye samarbejde i
Kulturregionen i hovedstadsområdet – Musikmetropolen.
Roskilde Kommune har godkendt Fonden Gimles vedtægter, og har en løbende dialog
samt kvartalsvise regnskabsmøder med Gimle, for at følge op på driften.
Kontaktperson for Roskilde kommune er:
Kultur- og Idrætschef
Poul Knopp Damkjær
Adresse: Rådhusbuen 1
Tlf.: 4631 4058
E-mail: Poulkd@roskilde.dk
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