
 

Kulturkontrakt 2014-2017

Musik I Lejet og Gribskov Kommune v/Kultur- og Idrætsudvalget
                                                                                                                                                             
Kontrakten er et led i Gribskov Kommunes strategiske indsats for at være en attraktiv kommune og
en del af kommunens kulturstrategi. 
Kontrakten er med til at sætte fokus på Musik I Lejet, som et væsentligt kulturtilbud i området, 
med det formål at kulturinstitutionens / foreningens aktiviteter bliver synlige for turister og borgere. 

Center for Kultur, Fritid og Turisme tilbyder samarbejde og dialog med Musik I Lejet på 
mangfoldige nivauer, der spænder fra markedsføring af arrangementer til facilitering af større 
begivenheder og udviklingstiltag.

Kulturkontraktens intention er, at sikre helhed mellem Gribskov Kommunes overordnede indsats på
kulturområdet og Kulturinstitutionens / foreningens egne visioner, mål og særkende.
Med denne kontrakt lægges der derfor op til samspil og partnerskab i løbende udvikling.

Dette samspil skal også ses i lyset af et overordnet attraktions- og museumstilbud i Nordsjælland, 
der omfatter både kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og borgerdrevne initiativer. Et samspil, 
der skal bidrage til at styrke Nordsjælland som brand i forhold til turisme og bosætning. 

Musik I Lejet ses som en væsentlig samarbejdspartner i udviklingen af dette samarbejde.

Med kontraktens indgåelse forpligter Musik I Lejet sig til at forholde sig til Gribskov kommunes 
indsatsområder på det kulturelle område og bidrage til et innovativt og mangfoldigt kulturudbud.
Gribskov Kommune vil i årene fremover satse på stærke samarbejder på tværs, hvor kulturen er 
driveren i mødet med andre områder som sundhed, turisme, erhverv og byudvikling. 
Det er derfor vigtigt for Gribskov Kommmune fortsat at understøtte og facilitere kulturen - både den
professionelle og de mange frivillige ildsjæle. 

De nedenfor nævnte fokusområder er centrale strategiske indsatsområder for 2014 – 2015 som 
kulturaktører i Gribskov Kommune forventes at forholde sig til;

· Kulturbaseret byudvikling
· Eventudvikling – festivaler og begivenheder
· Læringsreform – samarbejde med folkeskolen
· Tværkommunale og regionale samarbejder 
· Ildsjæle – iværksætteri, forenings- og borgerdrevne engagementer
· Kommunikation og synliggørelse – nye formidlingsformer
· Turismeudvikling

Kulturstrategiens vision :

Gribskov Kommune skal være kendt for kulturel mangfoldighed og aktiv handling, der tager afsæt i 
værdierne; kvalitet, nærhed, tværfaglighed og tilgængelighed.
Kulturlivet er dynamisk og nytænkende - et vækstområde for kreativitet - med respekt for 
kulturarven
Kulturen er bærende element for bosætning og udvikling i kommunen. Den er identitetsskabende 
og bidrager til livskvalitet og vækst for det enkelte menneske.



Kulturen er for, af, med og om mennesker.

De kulturstrategiske anbefalinger realiseres gennem:

· Kommunale drifts- og anlægsbudgetter samt større eksterne bevillinger, sponsorater og 
partnerskabsaftaler
· Tværkommunale samarbejdsinitiativer 
· Kulturudvalgets tilskudspolitik
· Løbende mangfoldige kulturtilbud
· At fremme strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og 
erhvervsområdet.

Ad denne vej ønsker Gribskov Kommune at opnå de kulturpolitiske mål:
En stærk kulturel profil for kommunen, der kobler kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning 
til værdiskabende aktiviteter, netværk og partnerskaber
Et levende miljø, der understøtter borgernes initiativer og tilbyder brede rammer for udvikling og 
inddragelse i kreative processer.
Kendskab til kulturarven gennem øget formidling og synliggørelse af kulturlandskabet og historiske
mindesmærker

Musik I Lejet tilbyder Gribskov Kommune:

Projektbeskrivelse: Musik i Lejet



// 30 - 40  koncerter, 3 dage, 3. uge i juli // 2 - 3 scener
// 500 - 600 frivillige under afvikling // 40 arrangører hele året //

// +5000 deltagere // billetpris: 195kr. - 395kr. //
2.500.000kr. budget til 2014

Finansiering: billetsalg, fonde & sponsorer, lokale erhvervsdrivende, kommunal støtte og
omsætning på pladsen

Musik i Lejet (MiL) er Gribskov Kommunes mest ambitiøse kulturbegivenhed båret på frivillige 
hænder. MiL er uden sammenligning vokset til kommunens mest omtalte musikfestival. 
Sommerfestivalen har markeret sig ved succesfuldt at sætte spot på landets nyeste bands og 
samler lokale, landliggere og gæster i stort antal. 
Festivalen lægger vægt på at have et kvalitetsbevidst program med nye navne, der er i gang med 
det store gennembrud til landets større scener. 

Hvordan har Musik i Lejet skabt en succes?

It all comes down to one question – Do you have a purple cow? As a festival you have to find your 
certain DNA. What is special about your festival, what differenciates your festival from other 
festivals?
Jim Nash, Keynote-speaker til Dansk Live seminar ‘13 (brancheorganisation for danske festivaler 
og spillesteder)

At skabe ‘en lilla ko’ handler om at skabe et brand. For MiL består brandet i konstant at kombinere 
og udfordre flere elementer: Musikprogram, sted, tidspunkt, målgruppe og det frivillige 
engagement.

Musik i Lejet er bevidst om at arbejdet med at skabe en festival med et stærkt brand kræver at der 
tages aktivt stilling til hvordan og hvilken kultur, der skal præsenteres på festivalen og hvilken 
stemning man gerne vil have skal præge afviklingen. Det kræver også at man konstant er på udkig
efter måder hvorpå man kan udvikle sig og følge med omverdens forventninger og interesser. 



MiL arbejder efter 3 pejlemærker:

1) Vi vil tænke og agere visionært og arbejde mod klart definerede mål

Musik i Lejets succes er båret af et mod til at tænke stort og nyt. På de 5 år MiL har eksisteret har 
festivalen udviklet sig fra at have1 til 2 livescener plus en DJ scene, fra at engagere 60 til 600 
frivillige, fra at have et budget på 150.000 kr. til 2.500.000kr. Økonomien er blevet større og 
fortæller om de ambitioner, samt det ansvar, som festivalen er villig til at tage. 

Vi tør tænke stort takket være vores stærke frivillige arrangørgruppe på godt 50 mennesker, der 
arbejder året rundt på at realisere disse mål.

2) Vi vil opsøge lokal forankring og frivillighed skal udgøre kernen 

Musik i Lejet er en ikke-kommerciel festival. Målet er at skabe en festival, som Tisvildeleje kan 
genkende sig selv i. Derfor arbejder vi for lokal forankring ved at skabe lokalt sammenhold via 
engagering af lokale erhvervsdrivende, foreninger og borgere. 

Frivillighed er hjørnestenen i Musik i Lejet. Det er Musik i Lejets ambition konstant at udvikle og 
finde nye muligheder for det frivillige arbejde, således at det gavner festivalen, den enkelte frivillige
og for det omgivne samfund.

3) Omsorg & ansvar 

Hos Musik i Lejet hænger succes sammen med at vide at ansvaret er stort, når et projekt af Musik i
Lejets kaliber søsættes. Det gælder om at have og videreudvikle en sikker festival. En festival, 
hvor der er respekt for sikkerhedsmæssige forhold, samt den enkelte festivalgængers og frivilliges 
behov og grænser.

MUSIK i LEJET ligger i direkte tråd med Gribskov Kommunes Kulturstrategi 
MUSK I LEJET // Kulturstrategi 2006 - 2020

MiL ligger i direkte forlængelse af kommunens kulturstrategi 2006-2020, hvilket kan formuleres 
under flg. overskrifter:

// Frivillighed + borgerinddragelse //

Musik i Lejet sætter fokus på sociale fællesskaber. Under nøgleordet frivillighed opererer Musik i 
Lejet med 600 frivillige. MiL’13 resulterede i samarbejde med Helsinge Frivilligcenter og 
Copenhagen Volunteers, Vejby Skole og 600 frivillige i alderen 14 – 72 år. Den gennemsnitlige 
alder på frivillige er ca. 30 år. Det er unikt at have så mange frivillige med pågældende alder. Det er
netop kulturstrategiens strategiske mål at have arrangementer, der involverer frivilligt engagement. 
Musik i Lejet er et af kommunens største arrangementer målt i frivillig opbakning.

// Målgruppe //

Musik i Lejet har bevist at kunne noget helt særligt ved at have et regionalt-reach og tiltrække en 
målgruppe, som kommunen i forvejen har svært ved at profilere sig overfor, nemlig den ’yngre-
ældre’ generation i slut 20erne start 30erne. Tal fra vores MiL’s Facebook fanside // 5.551 fans. Ud 
fra disse tal kan man se at hovedvægten af fans mellem 25 – 34 år. 



// Udvikiling //

Kulturen er bærende element for bosætning i kommunen. (kulturstrat. s. 2) Musik i Lejet er meget 
mere end tre dages afvikling. Musik i Lejet skaber oplevelser, der har format til at gøre kommunen 
interessant at bosætte sig i. Hvis man ser på kommunens demografiske inddeling henvender 
Musik i Lejets profil, både hvad angår frivillige og deltagere, sig til en gruppe der får særlig fokus 
mht. tiltrækning. 

(kulturstrategi s.10)

//Branding //

Musik i Lejet er med til at skabe en identitet for Gribskov Kommune. MiL er repræsenteret i 
landdækkende medier som Politken og Berlingske tidende. Regionale medier: Frederiksborg Amts 
Avis og lokale medier: Ugeposten, Gribskov Avisen. Samt de væsentligste brancheblade: 
Soundvenue og Gaffa.

MiL’s egne kanaler:
Hjemmeside: www.musikilejet.dk
Facebook: www.fb.com/musikilejet
Youtube: www.youtube.com/musikilejet
Nyhedsbrev. 
Instagram: MusikiLejet og #musikilejet #mil14 og 13
Twitter: #mil #musikilejet

 // Turisme //

En stor andel af festivaldeltagerne kommer fra København eller andre steder i landet end Gribskov
Kommune. Sidste år blev der solgt +550 teltpladser og 28 5-mands hytter hos vores 
samarbejdspartner Skt. Helene Feriecenter. Det viser at MiL tiltrækker folk, der ikke i forvejen har 

http://www.musikilejet.dk/
http://www.youtube.com/musikilejet
http://www.fb.com/musikilejet


tilknytning til Tisvildeleje og omegn.

//Lokaløkonomiske effekter //

‘Kultur skal være en ledetråd i erhvervsudviklingen’ (kulturstrat. s.26) Musik i Lejet har betragtelige 
lokaløkonomiske effekter og indgår i lokale erhvervssamarbejder, som har store positive 
konsekvenser for lokale erhvervsdrivende. 

Musik i Lejets lokale samarbejdspartnere

Tisvilde Bistro, Tisvildeleje Strandhotel,  Kildegaarden, Tisvilde Byggeservice, Era Biler Helsinge, 
Vejby Cementstøberi, Skt. Helene, Den Røde Tomat, Danbolig, Netto, Rema1000, 
Præstebakkegård, Kanonhalløj, Kødsnedkeren, Leif Nielsen aps/
elektriker Gert Jensen, BistroBistro, Statoil, Home, Vejby, Kloakservice, Maya, Gribskov Avisen, 
Restaurant Gilleleje Havn, Nordkysten, Karl Henning Sørensen Arkitekter, Thiele Helsinge 
Tisvildeleje Bageren, Vejby/Gilleleje Tømmerhandel, Tisvildeleje biograf

Med støtte vil MiL kunne fastholde og videreudvikle festivalens kvalitet for lokalforankring sætte 
dagsorden i de fælles udfordringer som Gribskov Kommune i MiL’s fireårsplan arbejder for: 

Begrundelse for at ansøge om kommunalt tilskud

1. Musik i Lejet er en investering

Lokaløkonomiske effekter:

Iflg. MiL’s udviklingsplan vil MiL være grundlaget for en lokaløkonomisk omsætning på 2.500.000kr.
Det være sig både via festivalens eget lokale forbrug 380.000kr.,  Erhvervssamarbejder og 
festivalgæsters fremskrevne forbrug i byen og omegn: 2.100.000kr. 
MiL er en investering, der giver økonomi tilbage.

Udtalelser: 

‘Jeg omsatte mere på en time under Musik i Lejet ‘13 end jeg typisk gør på en hel vinterdag’
Thomas Christensen, ejer af Købmand Spar, Tisvildeleje

‘Aldrig i vores historie er samtlige 28 hytter udsolgt allerede i januar’
Stanna Øland, Direktør Skt. Helene Feriecenter

2. Musik i Lejet i fortsat udvilkling 

Midlertidig festivalplads: 

Sidste år flyttede MiL festivalplads. Det er til en plads, hvor der ikke er nogen faciliteter i forvejen. 
Det betyder at alt skal skabes fra bunden – toiletter, møblement, telte, el, vvs, osv. Det vil sige at 
budgettet for at etablere festivalpladsen er ca. 500.000kr. pr. år. Musik i Lejet prioriterer investering 
i genbrugelige elementer hvor det kan lade sig gøre. 



Administration/projektstyring:

Musik i Lejet skal fortsat kunne følge med sin egen udvikling. Den frivillige tilslutning, som MiL 
oplever har behov for at blive ledet og administreret. Med 40 helårsfrivillige og 600 frivillige 
afviklere kræver det en del projektstyring af nå i mål som samlet flok. Det er et mål for Musik i Lejet
er få etableret en projektlederstilling.

Intern udvikling: 

Vi mener at måden hvorpå vi kan fastholde en engageret og ambitiøs arrangørgruppe sker via 
udvikling af de frivillige i arrangørgruppen. Gennem kurser med fokus på opkvalificering og 



samarbejde fastholder og udvikler MiL sine arrangører. Musik i Lejet er medlem af 
brancheorganisationen for festivaler og spillesteder, Dansk Live. Via Dansk Lives seminarer og 
egne workshops udvikles kompetencer. Dette er vigtigt ikke mindst for at gøre festivalen 
motiverende at være en del af. Vi prioriterer at bruge af MiL’s økonomi på udvikling af den frivillige 
medarbejder.

3. Mærkesager i 2014-17 planen

Musik Lejet vil arbejde på følgende mærkesager i forbindelse med et fire-årigt tilskud. Et tilskud vil 
give MiL mulighed for at arbejde langsigtet: 

Lokale samarbejder: 
MiL er en stærkt lokalt forankret begivenhed. Det vil være MiL’s mission at udvide samarbejdet 
med lokale erhvervsdrivende. Lokalt sammenhold skabes, når folk fra lokalområdet mødes for en 
fælles sag. Sammen skabes nærvær, nye venner og sammenhold. Med et fireårs tilskud kan Musik
i Lejet forpligte sig på at udvide samarbejdet med de lokale erhvervsdrivende til begges fordel. 
Målsætning er på fire år at have indgået minimum 15 lokale/omegns-samarbejder.    

Skolesamarbejder og foreningssamarbejder: Produktionsskoler til særlige opgaver. Koncept: 
‘Fra bænk til brug’
Det er en stor motivation, når skolebænken ikke kun består i øvelser. MiL vil forpligte sig til at indgå
samarbejder, således at øvelser på skolebænken får faktisk brug i virkeligheden. MiL vil indgå 
samarbejder med produktionsskolerne, så elektricitets-, bygge- og installationsopgaver får konkret 
brug på festivalen.

MiL har særligt fokus på skolerne: 

Gribskov Produktionsskole
MiL har fokus på at indgå samarbejde med skolens linier: 

- Design og produktionsværksted 
- Multi-turismeværksted 

Erhvervsskolen Nordsjælland
- Casebaseret undervisning, hvor Musik i Lejet bruges som omdrejningspunkt.

Gribskov Gymnasium
- Frivillig forankring

Billedtekst:
Fra efterårsworkshop 16/17 nov. 13 på 
Tisvilde Skole

Dorte Olsen,  Festivalleder fra Vig 
Festival holder oplæg under titlen:

Organisation, frivilligt arbejde og 
udfordringer ved festivalarbejdet
 



- Musiklinierne (MiL har tidligere lavet musikkonkurrence på Gribskov Gymnasium)

Den nye læringsreform har netop fokus på samarbejde og læring i nye konstellationer.

Musik i Lejets foreningssamarbejder

Tisvilde Lokalråd, Opera og Kildemarked, Tisvildeleje går i Fisk, Tisvilde Festival,
Tisvilde Gymnastik Forening, Græsted Veterantræf, Idrættens Venner Tisvilde, Cirkus Kanutski / 
HUC.

Eventplads: Der arbejdes i øjeblikket på at opgradere faciliteterne ved det toilethus, der findes på 
grusparkering/festivalpladsen. (Tisvilde Visionsgruppe). Denne plads benyttes allerede af flere af 
byens største arrangementer og mindre organiserede arrangementer: Helvede i Nord / 2000pers. 
Skt. Hans / + 5.000 mennesker, Musik i Lejet + 2500 pers. Ex-Terra / +2500pers. 
Dette skaber basis for at udvikle pladsen, således at de mange arrangementer får bedre faciliteter 
og muligheder for at afvikle. 

• 125 ampere strøm / udvidelse af kloakrør, 
• fibernet / netværk. (Vil ikke kun optimere begivenhedernes afvikling, men styrke 

sikkerheden markant for badegæster)  

Musik i Lejet vil forpligte sig til at fundraise via private fonde til økonomisk opbakning. Dette vil ske i
forlængelse af samarbejdet med Tisvilde Visionsgruppe. 

Børnefamilier: MiL vil udvilkle børne og familie-delen af festivaloplevelsen. Både via tiltag som 
Legefabrikken, børnekoncerter og særlige events for børn vil et stort fokus være på denne 
besøgsgruppe. Børnefamilier lokkes til at bosætte sig i kommunen, fordi kommunen har tilbud, der 
er i øjenhøjde med deres behov.

Branding: Der arbejdes konstant med udviklingen af Musik i Lejets brand til fordel for kommunens 
identitet. Synlighed er en væsentlig faktor for at opnå kendskab. MiL viser en åben, kvalitetsbevidst
og kulturel førsteklasses kommune, og MiL har evnerne til at opnå presseomtale.

Grøn by: I forbindelse med afviklingen af Musik i Lejet er det en mærkesag at gøre Tisvildeleje til 
en by med så lidt trafik som muligt. Udover at opfordre deltagere til at tage cyklen, vil vi arbejde på 
løsninger (I samarbejde med lokalbane / samkørsel ANTS) der giver en grønnest mulig by, med 
mindst mulig biltrafik.

Best practice kultur-entrepreneurship for kulturen i Gribskov kommune:
MiL har gennem de sidste 6 år oparbejdet en række værdifulde kompetencer som Gribskov 
Kommune kan drage nytte af i forhold til andre eksisterende og kommende kulturprojekter. MiL står
som en del af kontrakten gerne til rådighed som sparringspartner. MIL har særligt stærke resurser 
inden for 
Kommunikationsstrategi – særligt hvad angår sociale medier, pressehåndtering og 
videoproduktion.
Frivilligledelse – rekruttering, fastholdelse og udvikling
Eventproduktion
mm. 

Stærkt netværk til Musikbranchen:
MiL har i løbet af de sidste 6 år oparbejdet en rigtig god relation til den danske musikbranche ud 
over det sædvanlige. Det giver sig blandt andet til udtryk i favorable artisthonorarer samt at Musik i 
Lejet tiltrækker rigtig mange branchefolk i forbindelse med afviklingen. Denne stærke relation kan 
komme kommunen til gode i andre sammenhænge. For eksempel kunne man forestille sig at MiL 



som en del af aftalen forpligter sig til at arrangere en aften eller koncert i løbet af 2014/2015 
finansieret af kommunen.  

Gribskov Kommune tilbyder Musik I Lejet

At indgå i et overordnet kulturnetværk 
At koordinere samarbejde med kommunens andre kulturelle institutioner/ foreninger 
At støtte Musik I Lejet gennem: ( Aftales separat, men her er eksempler) 

 Støtte til markedsføring og synliggørelse 
 At bidrage til at synliggøre og understøtte kendskabet til kulturliv i Nordsjælland  
 Fælles temaudstillinger og projekter
 Samarbejde omkring oplevelsesøkonomiske tiltag og større begivenheder
 samarbejde og sparring i relation til regionale, kommunale og nationale netværk og 

udviklingsprojekter på kulturområdet

Center for Kultur, Fritid og Turisme  er vært ved et årligt netværksmøde med deltagelse af 
kulturinstitutioner og foreninger, der har indgået kulturkontrakter med Gribskov kommune. Tanken 
er, at disse møder skal virke som netværk, synliggøre kommunens aktuelle aktiviteter, samt 
bidrage til udvikling og opfyldelse af kulturinstitutionernes indgåede kulturkontraktaftaler. 

Kultur- og Idrætsudvalget kan til enhver tid revidere kontrakten i forbindelse med arbejdet med 
budgetlægningen.
Godkendt og revideret regnskab fremsendes til Center for Kultur, Fritid og Turisme 
årligt efter afsluttet regnskab for Festivalen.

Musik I Lejet benytter festivalpladsen ned til grus arealet i forlængelse af den asfalterede P- plads.
Arealet ejes af Naturstyrelsen.
På denne baggrund ønsker Musik I Lejet at kommunen kan medvirke til at der kan opnås 
tilladelse til at anvende arealet som festivalplads, samt at udvide eventen med etablering af et 
campingareal.

Hermed efterkommes et mangeårigt ønske fra kommunens side om at flytte festivalen med sigte 
på at festivalen kan øge sin bæredygtighed ved billet-indtægt og mindske klager.
Musik I Lejet skal indgå i dialog vedrørende placering af toiletvogne ved "Kiosken", samt 
organisere at de af Musik I Lejet- indlejede toiletter sikres tømt dagligt.
Derudover skal Musik I Lejet sikre at der i deres budget er afsat midler til den fornødne renovation
under og ved oprydningen efter festivalens slutning.

• Det præciseres at nærværende Kulturkontrakts iværksættelse er under forudsætning af, at 
alle relevante tilladelser fra samtlige relevante myndigheder er indhentet.

• Musik I Lejet forpligter sig til at orientere Center for Kultur, Fritid og Turisme om status for 
nødvendige tilladelser i tide før etablering af  Musik I Lejet-Festival.

Økonomi:
 

2014 2015 2016 2017

150.000 150.000 150.000 150.000

Det anbefales at der efter godkendt regnskab for Musik I Lejet 2015 skal foretages en evaluering.



Musik I Lejet ønsker en aftale for at sikre en fortsættelse af det gode initiativ, der dels brander 
området og dels er et godt eksempel på hvorledes oplevelsesøkonomi i et turistområde kan 
udvikles.
Målet er at Musik I Lejet har økonomisk balance og gerne med overskud.

Nærværende Kulturkontrakt aftale gælder for 2014 - 2017

Kultur- og Idrætsudvalget kan til enhver tid revidere kontrakten i forbindelse med arbejdet med
budgetlægningen.

Aftale indgået mellem 
                                                  

Dato:

Institutionens navn:                        Ledelsens påskrift

Godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget

Dato og underskrift:


