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INSP! Sound
INSP! Sound er et selvorganiseret fællesskab i Roskilde og uformelt
praksisbaseret læringsrum for unge udøvende og skabende musikere, lyd- og
lysteknikere, eventmagere og publikum. Frem for strukturerede læringsforløb
fungerer det som et inspirerende landskab af møder og muligheder indenfor
musikken som den enkelte unge kan gå ind i og gribe efter behov og i takt med, at
den unges motivation stimuleres og kompetencer udvikles.
Kulturplatformen INSP! i Roskilde står foran en stor udvidelse i 2018-2021. Med
2.500 m2 er visionen at skabe en hel lille musikby med lydstudier, øvelokaler,
koncert- og eventrum, kontor-, møde-, undervisnings- og overnatningsfaciliteter. Et
musisk inspiratorium i hjertet af byen, lige ved stationen.
Det kræver en udvikling af samtlige aktiviteter i INSP! Sound, så unge er klar til at
indtage, udnytte - og måske endda sprænge – rammerne.
Projektet er et pilot, som skal udvikle og teste nye aktiviteter i 2018-2019 med
henblik på at disse kan videreudvikles og vokse sig stærke frem til åbning som
musisk inspiratorium i 2021.
Målgruppe for pilotprojektet er den mangfoldigt sammensatte gruppe af ca. 100
unge aktive frivillige i INSP! Sound, samt nye der kommer til i projektperioden. De
er 15-29 år, flest unge mænd, men er en mangfoldigt sammensat gruppe med
blandet etnisk og social baggrund.
Indhold og leverancer i pilotprojektet er kategoriseret ud fra følgende:
1. Læringsaktiviteter ift. kurser i lyd- og lysteknik m.v., 2. Skabende aktiviteter
såsom jobs og koncerter, 3. Formidlende aktiviteter og 4. Organisationsudviklende
aktiviteter
Projektperioden er på i alt 13 måneder og løber fra 1. august 2018.
Budget
Pilotprojektet er et delprojekt i en større udviklingsaktivitet med en samlet
projektøkonomi på godt 30 mio. (primært til renovering af bygninger), der
finansieres med bidrag fra Roskilde Kommune og store private fonde.
Til 2018 har Statens Kunstfond doneret 200.000 kr. til pilotprojektet, disse
midler er øremærket til Community Organizer og projektmedarbejdere.

Ansøgt kr.

INSP! sørger derfor 200.000 kr. fra Roskilde kommunes musikbymidler til
aktiviteter med vægt på:
- Kvalificeret undervisning ved etablerede folk i musikbranchen.
- Udvikling af aktiviteter, som skal drive det musiske inspiratorium i fremtiden.
- Community arrangementer – Netværk og teambuilding arrangementer.
200.000 kr.
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(Brutto)
Indstillet kr.
(brutto)

Indstillet kr.
(netto)

150.000 kr.
Forvaltningen vurderer, at aktiviteter såsom netværk, opkvalificering gennem
undervisning ved folk fra musikbranchen er identiske med:
1. ViceTalents under MusikMetropolen.
Frem for at arbejde med flere parallelle identiske spor anbefaler forvaltningen, at
aktiviteterne sammentænkes så vækstlagsaktører og andre aktører i musikmiljøet
mødes gennem fælles aktiviteter under musikbystrategien.
120.000 kr.

