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Statusark Roskilde Musikforening
Der er indgået aftale mellem Roskilde Musikforening og Roskilde Kommune om
driftstilskud og vilkår for tilskud.
Driftsaftalen er gældende for 2016-2017.
Status vedr driftsaftale 2016-2017
I henhold til driftsaftalen skal foreningerne udfylde et statusark på de aftalte
indsatsområder.
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STATUS på indsatsområder:
Foreningen og Roskilde Kommune har aftalt følgende indsatsområder i
aftaleperioden:
1. Foreningen vil støtte den såkaldte ”musikalske fødekæde”
STATUS:
Til støtte for videre udvikling af deres musikalske udfoldelse uddeler Roskilde
Musikforening efter indstilling fra Roskilde Musiske Skole Amdrup Prisen til
særlige talentfulde elever i Roskilde Musiske Skole. Herudover har Roskilde
Musikforening intensiveret samarbejdet med Roskilde Musiske Skole om
publikumsinvolverende (heriblandt også elever fra Roskilde Musiske Skole)
koncerter, hvor den unge bliver aktivt medvirkende sammen med den
professionelle f. eks. ved percussion-koncerterne i Palæhavekoncerterne
afholdt i august hver sæson.

2. Foreningen vil bruge alternative koncertsteder og skabe nye koncepter for
koncerter.
STATUS:
Roskilde Musikforening afholder nu koncerter mange steder i byrummet:
Byens Hus, Katedralskolen, Himmelev Sognegaard m.fl. I september 2016 gik
Roskilde Musikforening, Schubertselskabet, Roskilde Musiske Skole, Dmf

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

Roskilde og interesserede enkeltpersoner sammen om at stifte foreningen
Koncertkapellet, der samarbejder med Sct Jørgensbjerg Sogn om
omdannelse af det tidligere Sct Jørgensbjerg Kapel (Sankt Hans Gade 51) til
koncertsal for klassisk og anden akustisk musik. Vi gentænkt koncertformen
bl.a. ved åbningen af sæson 2016 med Tangokoncert med Tangoperformance
og tangoinstruktion & dans med publikum. (Se iøvrigt Formandens beretning
2017)
3. Foreningen vil arbejde på at synliggøre og markedsføre
arrangementer/koncerter og virksomhed.
STATUS:
Vi har nytænkt vores formidling og fået ny hjemmeside, fornyet sæsonflyeren
og for hver koncert fremstillet plakat og koncertflyer. (Se iøvrigt Formandens
beretning 2017)
Kuno Kjærbye - Formand for Roskilde Musikforening
9. april 2017
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