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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen af Det Regionale Spillested Godset 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Det Regionale Spillested Godset for regnskabsåret 1. januar til 31. de-
cember 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter.  Årsregnskabet udar-
bejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og dispensationsbrev af 5. maj 2014 fra Statens 
Kunstfond samt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, som er beskrevet på side 5. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Det Regionale Spillested Godsets 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Det Regionale Spillested Godsets aktivite-
ter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kul-
turministeriet og dispensationsbrev af 5. maj 2014 fra Statens Kunstfond samt i overensstemmelse med 
anvendt regnskabspraksis, som er beskrevet på side 5.  

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revi-
sionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af spillestedet i overensstemmelse med International Ethics 
Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA 
Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Spillestedet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomi-
ske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet budgettal 
for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision, hvorfor vi 
ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen – dispensation for hvad regnskabet skal indeholde 
Årsregnskabet er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono-
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Kulturministeriet 
har i dispensationsbrev af 5. maj 2014 undtaget Godset for følgende bestemmelser i bekendtgørelsens 
§11:

• Stk. 3, pkt. 5. Balance
• Stk. 4, pkt. 5. Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal oplyses.
• Stk. 4, pkt. 6. Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt

kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen.
• Stk. 4, pkt. 9. Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgående forpligtelser skal specifi-

ceres.
• Stk. 4, pkt. 10. Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og anvendt regnskabspraksis, som er 
beskrevet på side 5. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Det Regionale Spillested Godsets 
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; 
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samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre le-
delsen enten har til hensigt at likvidere Det Regionale Spillested Godset, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag 
af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, idet revisionen ud-
føres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af spillestedets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
spillestedets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker-
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-
klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at spillestedet ikke længere
kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen
hold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturmini
steriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan
lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen
af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Kolding, den 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

vVVVVVI\ tø~
ro Lund
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for 2021 er aflagt i overensstemmelse med Kulturstyrelsens bekendtgørelse 
nr. 1701 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 

Kulturministeriet af 21.december 2010. 
Dog er Godset er undtaget for følgende bestemmelser i bekendtgørelsens §11: 

Stk. 3 pkt. 5 Balance 

Stk. 4 pkt. 5 Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal 

oplyses 

Stk. 4 pkt. 6 Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætningsaktiver og 
anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder opgørelse af egenkapitalen 

Stk. 4 pkt. 9 Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal 

specificeres 

Stk. 4 pkt. 10 Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som i 2020. 

I 2019 blev regnskabspraksis ændret hvad angår afskrivninger i foreningen Rock’ In House, 
der med virkning fra 2019 afskriver anskaffelser over 100.000 kr. lineært over 5 år. Disse 

afskrivninger optages ligesom foreningens øvrige aktiviteter regnskabet for det regionale 
spillested. 

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende 

Generelt om indregning eller måling 

I resultatopgørelsen indregnes samarbejdsforeningernes indtægter i takt med at de 
indtjenes, og omkostninger indregnes ligeledes i resultatopgørelsen.  

Det regionale spillested Godset, indregnes i regnskabet med den årlige andel af 
budgetbevillingen, som er godkendt ved udnævnelse til regionalt spillested. 

Resultatopgørelsen 

Tilskud indregnes i regnskabsåret hvortil kommunen og Kunststyrelsen bevillingsmæssigt 
har tildelt tilskud. Der er periodiseret således, at indtægter og udgifter indgår i 

resultatopgørelsen i de år hvor de er afholdt. 

Budgettal 

De i regnskabet anførte budgettal er et udtryk for det oprindelige budget. 
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BERETNING FOR  
DET REGIONALE SPILLESTED GODSET 2021 

BESKRIVELSE AF ORGANISATIONEN 

GODSET, ROCK’ IN HOUSE OG JAZZ6000 

Godset drives af Kolding Kommune. Kolding Kommune varetager en række faste opgaver i 

forbindelse med drift af spillestedet.  
Koncertdriften er gennem samarbejdsaftaler udlagt til foreningerne Rock’ In House og  

Jazz6000.  
Gennem andre samarbejdsaftaler arrangerer Rock’ In House koncerter på en række andre  

spillestedet i Trekantområdet.  
Pengestrømmene mellem Godset og foreningerne er nærmere beskrevet i afsnittet  

”Pengestrømme i det regionale spillested Godset” med tilhørende diagram og tabel.  

MEDVIRKENDE SPILLESTEDER  

De faste medvirkende scener er, ud over Godset i Kolding, som de væsentligste Bygningen i 

Vejle og Tøjhuset i Fredericia. 
Øvrige medvirkende scener tæller Ungdomshuset Walker i Middelfart, Studio 73 i Vejen, 

Månen i Haderslev, SG25 i Haderslev, Banehuset i Sommersted (under ombygning i 2021) 
og Bjert Gl. Brugs i Sdr. Bjert. 

Den faste medvirkende scene spillestedet Pitstop lukkede ikke op igen efter Covid-19. 
Der er i stedet ultimo 2021 indgået aftale med Råværket i Kolding afholdelse af koncerter. 

Hertil kommer de faste medvirkende spillesteders associerede scener, samt enkelte andre 

scener.  

ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat udviser et underskud af en håndterbar størrelse. 

ÅRETS DRIFT 

COVID-19 
2021 blev endnu et corona-år med deraf følgende benspænd for Godsets aktiviteter. På 
trods af pandemien har Rock’ In House dog været meget aktiv, både hvad angår koncerter 

og alternative aktiviteter. 
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I det meste af foråret kunne vi ikke gennemføre aktiviteter med publikum, og fra maj og 
sommeren over kunne vi gennemføre aktiviteter med kapacitetsrestriktioner og andre 

restriktioner. 

Fra september og et stykke ind i november var der et vindue, hvor vi kunne afholde koncert 
på normal vis, indtil vi i november igen måtte indføre coronapaskrav, der mod slutningen af 

året blev suppleret med først kapacitetsrestriktioner og siden total nedlukning af 
publikumsaktiviteter. 

Godset har gennem hele perioden med næb og kløer kæmpet for at kunne afholde 

aktiviteter under de givne rammer; udendørs, med siddepladser eller i nogle tilfælde uden 
publikumstilstedeværelse. 

I den første nedlukningsperiode har vi medfinansieret eller arrangeret streaming-koncerter 

uden publikum i salen. 

I forårets restriktionsperiode har vi afholdt siddende koncerter, dels på de sædvanlige 
spillesteder, men også på Comwell Kolding Teater og Vejle Musikteater, som vi takker for 

samarbejdet. 

GODSET ”UJNFOR” 
I forbindelse med restriktionsperioden sommeren over etablerede vi udendørsscenen 

”Godset Ujnfor”, en facilitet der blev anvendt flittigt af Rock’ In House samt Jazz i Trekanten 
og Jazz6000.  

For vores egne arrangementers vedkommende var publikumstallet til disse koncerter under 
det forventede, men vi er glade for at have holdt aktiviteterne i gang, nu der igen var 

mulighed for det. 

I september afviklede vi desuden med stor succes ”Kontur”, en event for byens studerende, 
i ”Ujnfor”-rammerne. 

I efteråret afviklede vi koncerter normalt, når der ses bort fra, at en række flyttede 

koncerter havde hobet sig op, særligt i oktober. De frivillige hjælpere var i denne periode 
ganske hårdt spændt for. 

KOMPENSATION 
Godset har gennem foreningen Rock’ In House modtaget midler fra forskellige Covid-19 

hjælpepakker. 

Det lykkedes at blive kompenseret for nogle af forårets aflyste koncerter, samt nogle aflyste 
koncerter i foråret 2020, der blev færdigbehandlet i ’21. Disse kompensationer er primært 

tilfaldet de pågældende aflyste artister og deres agenturer. 
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Desuden har aktivitetspuljerne for sommeren været en hjælp, ligesom der er ydet bidrag fra 
statslige coronapuljer til etablering af Ujnfor, samt i mindre målestok til kompensation for 

faste udgifter. 
Uden disse forskellige corona-midler havde årets underskud alt andet lige været betydeligt. 

Det skal bemærkes at på grund af sin konstruktion har Godsets ikke kunnet søge 

kompensation for lønudgifter, og kun i begrænset omfang kunnet søge kompensation for 
faste udgifter. 

FREMTIDSUDSIGTER 
Selv om vi er vendt tilbage til normale afviklingstilstande, vil ”senfølgerne” af pandemien 

nok være med os et stykke tid endnu.  
Mange koncertbilletter sælges i lang tid før koncerten, og i forbindelse med nedlukninger og 

usikkerhed om fremtidige koncerter, har det løbende billetsalg til fremtidige koncerter længe 
ligge lavt. 

Vi følger salget nøje nu hvor der er lukket op igen, og igangsætter ekstra salgsfremmende 
aktiviteter for at hjælpe optimismen blandt publikum på vej.  

Der er på baggrund af de foreløbige tal grund til forsigtig optimisme, men det er nok for 
naivt at tro, at efterslæbet på billetsalget hentes ind i 2022, og vi forventer derfor, at ikke 

mindst forårets koncerter vil udvise et lavere salg end under normale omstændigheder, 
restriktioner eller ej. 

Forudsat at pandemien ikke blusser alvorligt op igen, er det vores forventning, at vi fra 

efteråret 2022 eller måske først foråret 2023 er inde i et stabilt billetsalg igen. Det bliver så 
interessant at se, om vi kan ramme det samme høje leje som før frontalsammenstødet med 

pandemien i foråret 2020, eller om billetsalget lægger sig på et andet niveau. Vi vil 
selvfølgelig gøre alt vi kan, for at komme i topform igen. 

Udbuddet af større artister på turné i efteråret 2022 synes pt. mindre end normalt, hvilket 

også må forventes at påvirke billetsalget, hvad enten dette lavere udbud skyldes pandemien 
eller andre, mere tilfældige, forhold. 

En række andre aktiviteter end koncertaktiviteterne har også lidt under corona, det gælder 

ikke mindst samarbejdsprojekter, hvor vores samarbejdspartnere har været coronaramte på 
den ene eller anden måde, og vi ser frem til at sætte gang i disse projekter igen. 

Når vi kigger ud i fremtiden er der kommet nye usikkerhedsmomenter.  

Krigen i Ukraine, stigende inflation og ændringer i forsyningssikkerheden vil kunne påvirke 
rammerne for Godsets aktiviteter direkte og indirekte. Det er på nuværende tidspunkt 

meget svært at prognosticere hvordan og i hvilket omfang, men på den korte bane vil 
særligt inflationen og forbrugertilliden (sidstnævnte i vores tilfælde udmøntet i viljen til at 

købe billetter, herunder viljen til at købe billetter i god tid) være værd at holde øje med.  
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MÅLRAPPORTERING
Med reference til målopfyldelsesskemaet og indikatorerne i Godsets aktuelle Strategi, samt 
det reviderede budget for 2021, vil der i det følgende blive redegjort for målopfyldelse i 

2021. 

5.1.1. Små koncerter 

Der er afholdt 81 K1-koncerter. 

Målet er opfyldt. 

1) K1-koncerter med moderne jazz

Der er i 2021 afholdt 17 K1-koncerter med moderne jazz, alle på nær 3 arrangeret af

foreningen Jazz6000.
Målet er opfyldt.

2) Antal førstegangsoptrædende på den enkelte scene

Antallet og andelen af førstegangsoptrædende på den enkelte scene er en indikator på
fornyelsen i repertoiret. På scener uden lang historie i det regionale samarbejde er tallet

mindre sigende end f.eks. for hovedscenen, men tallet viser tendensen.
I 2021 var 91 af de 135 koncerter (67 %) med artister, der ikke tidligere havde optrådt på

den pågældende scene. ”Godset Ujnfor” regnes i denne sammenhæng ikke som ny scene.
Dvs. en artist, der tidligere har optrådt på Godset, vil ikke være tælle som

førstegangsoptrædende på Godset Ujnfor.
På Godset (inkl. Godset Ujnfor) var 55 af 96 (57 %) af koncerterne med

førstegangsoptrædende artister.
Målet for antal K1-koncerter i strategien er opfyldt.

Målet for antal K1-koncerter i forhold til revideret budget 2022 er opfyldt

3) Forslag til temporær skalering af sal

I 2021 blev der afholdt koncerter i alternative corona-opstillinger, som gav inspiration til det
fortsatte arbejde med temporær skalering af salen.

Målet betragtes på denne baggrund som delvist opfyldt

3) Intern fremhævelse af vigtigheden af det kunstneriske aspekt ved koncerterne

Ved crew-info og andre samlinger af frivillige er forholdet blevet berørt, og emnet er ikke

længere et issue. Internt i hjælperkorpset er det efter mange års vedholdende intern
kommunikation blevet en norm, at man ikke fremhæver lavt besøgstal som et kriterium for,

om koncerten var (bliver) god eller ikke, og denne norm går nu i arv til nye hjælpere.
Hjælperne har fortsat deres frie ret til at udtrykke holdninger om den kunstneriske

præstation og andre forhold omkring koncerterne, uanset om det er godt eller skidt besøgt.
Målet er opfyldt.
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3) Koncerter med mulighed for gratis adgang for sponsorer, frivillige eller

studerende

Der blev i sommeren 2021 afholdt to koncerter med Artigeardit og Maddy i Godset Ujnfor,

som var lavet for byens studerende i et samarbejde med byens uddannelsessteder.
Godsets frivillige og sponsorer havde gratis adgang til koncerterne med Katrine Schmidt,

Lasse Petersen og Jack Warren, Afion, Damir Imamovioc og Huun Huur Tu.
Målet er opfyldt.

4) Godset repræsenteret ved festivaler mm med henblik på booking af vækstlag

Godset holder sig orienteret om nye artister gennem mange kanaler; festivaler og
konkurrencer, agenter, kolleger, øvrigt netværk og egen opsøgning.
Godset var i 2021 repræsenteret på Spot Festival, ved DMA World og DMA Jazz.

Målet er opfyldt.

5) Artist med frontfigur fra land uden lokale præferencer

3 af koncerterne på Godset i 2021 var med artister fra lande, som det lokale publikum
normalt ikke har stærke musikalske præferencer for. Det gælder koncerterne med Afion

(Kroatien), Huun Huur Tu (Mongoliet) og Damir Imamovic (Bosnien).
Målet er opfyldt.

5) Koncerter i samarbejde med Tempi, som eller ikke ville have været i

Trekantområdet.

En række af koncerterne i Godsets program ville formentlig ikke have fundet sted uden

spillestedets eksistens.  Der er dog ikke afholdt koncerter i samarbejde med Tempi.
Målet er ikke opfyldt.

6) Vækstlagsartister på flere scener

Målet relaterer til både K1- og K2-koncerter
Calby, Fraads, Katrine Schmidt, Barrow, Lydmor og Rangleklods blev alle booket til mere

end én af de medvirkende scener i 2021.
Målet er opfyldt

5.1.2. Mellemstore koncerter 

Der er i 2021 afholdt 42 K2-koncerter. 

Det skal bemærkes, at de mangelnde K2-koncerter modsvares af et tilsavrende ”overskud” 
af K1-koncerter. 

Antallet af realiserede K2- og K3 koncerterne blev særligt påvirket af Covid-19 restriktioner, 
af flg. årsager: 

Koncerter blev flyttet ud af 2021 som følge af Covid-19 
Koncerter blev aflyst som følge af Covid-19 
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Billetsalget lå i nedlukkede perioder næsten dødt, og kunne ikke indhentes efterfølgende. 
Målet for antal K2-koncerter i strategien er delvist opfyldt. 

Målet for antal K2-koncerter i forhold til revideret budget 2022 er delvist opfyldt 

1) K2-koncerter med moderne jazz

Der er afholdt 16 koncerter med moderne jazz. Det høje antal skyldes, at der, ud over
Jazz6000’s koncerter, blev afholdt 16 koncerter arrangeret af Netværks- og

genrespillestedet Jazz i Trekanten i Godsets Ujnfors rammer.
Det samlede antal koncerter med moderne jazz i 2021 er 33.

Målet er opfyldt

2) Roots koncerter.
Der blev afholdt 8 roots-koncerter på de medvirkende spillesteder. Koncerterne var i K1-

kategorien, men målet anses som opfyldt.

3) Stormy Monday
Det blev afholdt 4 Stormy Monday koncerter af 6 planlagte.

Målet er delvist opfyldt

4) Nye koncertformer

Koncerter med generelle coronarestriktioner 
En enkelt positiv udløber af corona-situationen var, at Godset fik etableret og afprøvet en 

række alternative koncertformer. 
Ud over selve overholdelsen af de konkrete restriktioner ( afstand mellem sæder, forbud 

mod at synge med, siddende publikum til koncerter, der normalt ville have været stående 
etc. ), har der været flg. aktiviteter: 

Streaming koncerter 

I foråret streamede vi, i samarbejde med bl.a. Jazz i Trekanten, en række koncerter uden 
publikum, primært inden for jazz: 

- Blood, Sweat and Drums 18.februar (som faldt sammen med den periode, hvor Kolding

havde det højeste andel af smittede i Danmark)
- Klima-suiten ”The Good Fight” 9. marts

- Århus Jazz Orchestra feat. Claus Waidtløw 25.marts
- Metal-café 16.april (som led i ”Warm Up-festival” i samarbejde med en række andre

spillesteder.

Ud over det teknisk setup, bestod udfordringerne ved streaming-koncerterne i overholdelse 
af restriktioner, da de fleste acts havde mange medvirkende, der var omfattet af 

afstandskrav. 
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Vi har lært en del om det tekniske setup omkring streaming, og hvilke takes der virker godt 
ift det viste resultat. Vi ser dog ikke pt streaming af koncerter som hverken en trussel mod 

eller et væsentligt ekspansionspotentiale for live-koncerter, men vi har opbygget en 
ekspertise, der kan anvendes til dokumentation og promotion, nok mest i forhold til det 

lokale vækstlag. 

De publikumsløse streaming-koncerter er ikke talt med i koncertlisten. 

Vi afholdt endvidere en enkelt streaming-koncert med publikum, Per Vers releasekoncert 
den 26.maj, hvor der endvidere indgik indslag med lokale grafitti-malere. 

Godset Ujnfor *) 

Med midler fra bl.a. Genstartspuljen etablerede vi i sommeren 2021 ”Godset Ujnfor”, et 
område umiddelbart øst for Godset, beliggende på byens baneterræn. 

Der blev etableret scene og opbevaringsfaciliteter i nogle containere, der samtidig fungerede 
som artefakt og blikfang for området. 

Vi afholdt 38 koncerter fordelt på 19 arrangementer i juni, juli og august på ”Godset Ujnfor”. 
Desuden 2 gratis koncerter for byens studerende i samarbejde med byens 

uddannelsesinstitutioner. 

Målet ”Nye koncertformer” er opfyldt i meget høj grad. 

*) sydjysk for ”udenfor” 

5.1.3. Store koncerter 

Der er i 2021 afholdt 12 K3-koncerter. 
Antallet af realiserede K2- og K3 koncerterne blev særligt påvirket af Covid-19 restriktioner, 

af flg. årsager: 
Koncerter blev flyttet ud af 2021 som følge af Covid-19 

Koncerter blev aflyst som følge af Covid-19 
Billetsalget lå i nedlukkede perioder næsten dødt, og kunne ikke indhentes efterfølgende. 

Målet for antal K3-koncerter i strategien er delvist opfyldt. 
Målet for antal K3-koncerter i forhold til revideret budget 2022 er opfyldt. 

1) K3 koncerter med danske artister

Der er afholdt 12 af 15 målsatte K3-koncerter med danske artister.
Målet er delvist opfyldt.

2) Markedsføring side om side med andre artister

Der har i 2021 ikke været anvendt meget printet markedsføring, da datoer mm hele tiden
har ændret sig, men på hjemmeside etc. har alle koncerter været markedsført jævnbyrdigt.

Målet er opfyldt.
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3) Samme gode forhold som for øvrige optrædende

Vi har også i 2021 givet artister med kommercielt potentiale samme gode forhold som de
øvrige artister.

Målet er opfyldt.

Nøgletal for koncertvirksomheden 

Realiseret 
koncerttal 
2018 

Realiseret 
billetsalg 
2018 

Realiseret 
koncerttal 
2019 

Realiseret 
billetsalg 
2019 

Realiseret 
koncerttal 
2020 

Realiseret 
billetsalg 
2020 

Realiseret 
koncerttal 
2021 

Realiseret 
billetsalg 
2021 

K1 61 1.501 57 1.555 37 965 81 2.364 

K2 82 8.774 98 12.062 59 6.279 42 3855 

K3 44 16.327 32 12.995 15 6.156 12 6.043 

I alt 187 26.602 187 26.612 111 13.400 135 12.262 

Som det tydeligt ses, har Covid-19 pandemien været hård for koncertvirksomheden. 

Således ligger publikumstallene i 2020 og 2021 på ca. 50 % af tallene i 2018 og 2019. 

5.1.4. Udvikling af eksisterende og nye 
publikumssegmenter 

1) afvikling af folkeskole-rap projekter

Som koncerterne led også afviklingen af vores samarbejdsprojekter med kommunens
folkeskoler under coronanedlukningen i starten af året.

Vi gennemførte 8 af 16 målsatte projekter, der alle forløb meget tilfredsstillende.
Projekterne er gennemført i samarbejde med Kulturskolen Kolding (musikskolen), og består

i et forløb på skolerne, hvor eleverne instrueres i Garageband af en musikskolelærer.
herefter producerer eleverne nogle tracks i Garageband og en rap.

Forløbet slutter med en formiddag på Godset, hvor rap’en med tracks indspilles og mikses
og hvor eleverne for en indføring i lys og lyd af husets teknikere.

Da der pga. corona kun kunne gennemføres 8 af 16 målsatte forløb, er målet delvist opfyldt.

1) udvikling af samarbejdsprojekt med folkeskolen

Målet er ikke relevant for 2021

2) Inddragelse af unge i planlægningen og afvikling (30 personer)

Målet er ikke relevant for 2021

2) Etablering af advisory board

Der er ikke etableret et advisory board.

Målet er ikke opfyldt.

2) Arrangementer afviklet af unge

Målet er ikke relevant for 2021.
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3) Pop up koncerter med vækstlagsartister

Målet har været vanskeligt at opfylde pga. Covid 19-restriktioner.
Målet er ikke opfyldt.

4) Koncerter for børn

Der er afholdt 2 af 4 målsatte koncerter for børn.
Målet er delvist opfyldt.

5) Publikumsinvolvering, koncerter med moderne jazz (jazzkonkurrencen)

Jazz6000 har i 2021 inddraget medlemmer i planlægningen af koncerter gennem tre tiltag.
For det første er medlemmer i medlemsbreve blevet opfordret til at bidrage med gode

orkesterforslag til bookergruppen på booking@jazz6000.dk. Det er sket i adskillige tilfælde.
For det andet har Jazz6000 i forbindelse med den JazzDanmark-initierede Jazzkonkurrence

lanceret en afstemning blandt publikum om hvilket af de tre orkestre på scenen til
konkurrencen på Godset i Kolding, der skal have lov til at komme tilbage og spille en såkaldt

Header-koncert, hvor orkestret vil være hovednavn. I 2021 blev det Natalia Floréz Band.
Som det tredje tiltag er medlemmer blevet opfordret til at melde sig til at planlægge og

afvikle konkrete koncerter. 15 personer har meldt sig til dette.

6) Fokusgruppemøde, jazz

Denne aktivitet er ikke blevet gennemført i 2021 grundet for lav tilslutning primært grundet

Coronarestriktioner. Det forventes gennemført i 2022.
Ikke opfyldt.

6) Jazzarrangementer med spisning, foredrag el lign.

D. 21.maj mødte cirka 70 personer op til en Q & A session med de tre musiker Ginman,
Blachman og Dahl forud for deres koncert.

D. 1.februat skulle der have været spisning og foredrag med dirigenten for Blood, Sweat,
Drum and Bass. Hele aftenen blev ændret grundet restriktioner til at blive afviklet som en

live-streamingkoncert.
1 af 2 målsatte aktiviteter er således gennemført.

Målet er delvist opfyldt.

7) Publikumsundersøgelser jazz, 2 i perioden

Ikke relevant i 2021.

8) Børnekoncert med DR Musikariet

Det har været planlagt at afholde DR produktionen ”Et Andet Beat”, som Godset har deltaget
i udviklingen af i løbet af 2021, uden for DR Koncerthuset. Der er udarbejdet en pilot i DR

regi, og Godset var tilstede under optagelserne.
Målet er ikke opfyldt
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9) Koncert i samarbejde med LMS

Godset har initieret en dialog mellem LMS og Kolding Kommune med henblik på at

udarbejde en aftale, hvor flere af Kolding Kommunes børn og unge får mulighed for at
opleve musik i forbindelse med skolen.

Målet er ikke opfyldt

5.1.5. Kommunikation og markedsføring, 
som rækker ud lokal og i landsdelen 

1) Fælles website

Godset drew i 2021 hjemmesider på fælles udviklet platform med Bygningen i Vejle og
Tøjhuset i Fredericia.

Målet er opfyldt.

2) Lokal flowradio

Der er ikke indgået samarbejde med lokal flowradio.

Målet er ikke opfyldt.

3) So Me agenter

Vi har i 2021haft 2 So Me-agenter, som har postet div opslag fra koncerter.

Her udover, har den til enhver tid ansvarlige på konkrete koncerter fået til opgave at dele
billeder mm fra koncerterne.

Målet er opfyldt

4) segmenteret markedsføring af jazz, lokale foldere

Jazz6000 har været særdeles aktive – også under nedlunkningen med forskellige vikler og

målgrupper på hhv. hjemmesiden Jazz6000.dk, Facebook, Instagram, og pressemeddelelser
til lokale aviser.

Målet er opfyldt.

4) Segmentering af jazz: national annoncering i passende omfang

I 2021 har der været annonceret med koncertprogrammet i det landsdækkende magasin

Jazz Special i samtlige 4 udgivelser.
Målet er opfyldt.

5) Generel stigning i Jazz6000's FB-reach

Jazz6000 har 1446 følgere med udgange af 2021
Rækkevidde har været 76.321, hvilket svarer til en forøgelse på 178 % ift. året før.

Målet er opfyldt
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5) Generel stigning i interaktioner på FB, Jazz6000

Der har i perioden været 1996 besøg på Facebook-siden, hvilket svarer til en stigning på

125 % ift. året før.
Målet er opfyldt.

5) Medlemsudvikling, Jazz6000

Med udgangen af 2021 er medlemstallet steget igen til 272, hvilket er væsentligt højere en
196 i 2020, men på højde med 2019.

Målet er opfyldt

5) Udvikling billetsalg, Jazz6000

Jazz6000’s billetsalget har været hårdt ramt i 2021 med 1031 solgte billetter, hvilket er

lavere end 1262 solgte billetter i 2020. I 2019 var antal solgte billetter knap 2000, hvilket er
målsætningen for 2022.

Målet er ikke opfyldt.

6) Relancering af Godsets programavis

På grund af løbende koncertflytninger og den generelt uforudsigelige situation pga. Covis-

19, er der ikke udgivet trykte programaviser i 2021.
Målet er ikke opfyldt

7) Øget fokus på kommunikation efter koncerter ( 6 pressemeddelelser)

Målet er ikke opfyldt.

8) Afledt kommunikation gennem samarbejdspartnere

Godset har deltaget i mange sammenhænge, hvor Godset bliver nævnt af

samarbejdspartnere. Det kan være sponsorer på SoMe, JyskFynske medier, Slicetown
artikler om Godset UJNFOR, Foodreformers posts på SoMe, Kulturskolen Koldings opslag om

koncerter, co-producerede koncerter med Jazz i Trekanten osv.
Målet er opfyldt

9) Publikum som ambassadører

Der er ikke arbejdet systematisk mde konceptet i 2021. Det må dog antages, at
eksisterende publikum fungerer som ambassadører i stort omfang.

Målet er ikke opfyldt

10) Husfotografer på 50 % af koncerterne på hovedscenen

Der er lagt billeder op fa 45 af 72 koncerter på hovedscenen.

Målet er opfyldt
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11) 300 nye følgere på Instagram

24.april 2019 havde vi 1932 Instagram-følgere.

Vi har ikke opgjort tallet primo 2021.
27.april 2022 har vi 3.019 Instagram-følgere.

Målet antages for at være delvist opfyldt

11) 500 nye følgere på Facebook

Antallet af facebook-følgere er steget mere end forventet.
De seneste ændringer i Facebook’s setup har dog gjort mediet mindre attraktivt, selv om det

stadig er en af Godsets vigtigste kommunikationskanaler, på godt og ondt.
Målet er opfyldt

11) 400.000 ikke-betalte FB-visninger

Godsets Facebook-side havde i 2021 en rækkevidde 516.382. Særligt opslag om ”Godset
Ujnfor” fik mange visninger.

Vi kan ikke sortere i betalte og ikke betalte visninger, så tallene indeholder både betalte og
ikke-betalte visninger.

Målet er opfyldt

12) Årlige So Me-eftersyn

Målet er ikke indfriet

5.1.6. Koncertvirksomhed på spillestedet og udenfor 
spillestedet

1) Originalt materiale eller originale tolkninger

På nær en enkelt, traditionsbundet, koncert med det lokale Springsteen jamband, indeholdt
programmet i 2021 kun koncerter med originalt materiale eller originale tolkninger af

eksisterende materiale.
Målet er opfyldt.

2) Koncerter på 12 scener

Der er i 2021 afholdt koncerter på 14 forskellige scener.
Målet er opfyldt.

2) Koncerter i 6 kommuner

Der er i 2021 afholdt koncerter i alle de 6 kommuner, hvor der er spillesteder der er en del
af samarbejdet.

Målet er opfyldt.
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3) Unikke scener 

Godset samarbejder med alle de væsentligste dedikerede musikscener i Trekantområdet. 

Målet er opfykdt. 
 

4) Lokalt ejerskab på de eksterne scener 

De enkelte scener markedsfører de eksterne koncerter i eget navn og regi, og har generelt 

ejerskab til koncerterne, bortset fra den juridiske kontraktindgåelse. 
Dette er helt efter Godsets ønske. Vi ønsker at understøtte de lokale musikmiljøer og hjælpe 

hvor vi kan, men har ikke en intention om at fremhæve spillestedet Godset i de enkelte 
lokalområder, eller på anden måde lukrere på deres indsats. 

 
5) antal eksterne koncerter 

Der er afholdt 34 af de i strategien målsatte 55 eksterne koncerter. 
De eksterne spillesteder har ligesom Godset lidt under Covid-19 restriktioner. Det gæler i 

særdeleshed spillestedet Pitstop, der ikke er lukket op igen i gængs form efter pandemien. 
Målet er delvist opfyldt. 

 

 
5.2.1 Rådgivning og formidling 

 

1) Overblik over det lokale vækstlag, database oprettes 
Målet er ikke opfyldt. 

 
2) Udvikling af koncerter og hip hop og elektronisk 

Godset lagde i starten af oktober lokaler til et samarbejde mellem Quangaza og Radio Viva 
og Radio Globus, hvor unge producere og MC’s mødtes og delte erfaringer omkring 

musikproduktion.  
Der blev også undervist i rettigheder og karriereudvikling. Godset var repræsenteret og 

hjalp med undervisningen. 
Godset afholdte i sommeren 2021 CargoTracks i samarbejde med lokale unge DJ’s. Her fik 

adskillige uprøvede artister muligheden for at optræde på Godset’s udendørsscene i en god 
blanding med mere etablerede artister. 

Målet er opfyldt. 
 

3) Sangskriver på Godset 
Der er gennemført 2 af 4 målsatte Sangskriver på Godset-aftener, hvor sangskrivere fra 

vækstlaget ( både lokalt og nationalt) opførte eget materiale under professionelle rammer 
på Godset. 

Hvor Sangskriver på Godset tidligere typisk har præsenterer ”sanger med guitar”-acts, er 
der i 2021 præsenteret mere forskellige setups, herunder mere elektroniske, men fortsat 

med sangskrivningen som omdrejningspunkt. 
Målet er delvist opfyldt. 
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4) Metalcafe

Der er gennemført 3 af 4 målsatte Metalcafé-aftener, heraf én gennemført som streaming.

Metalcaféen er en blanding af koncert og quizzaften, med to acts på scenen og en indlagt
metalquizz.

Målet er delvist opfyldt.

5) Koncertrækker / festivals

Flere koncerter har været bundlet i festival-lignende setup over en eller flere dage.

Det gælder en række af jazz-arrangementerne på Godset Ujnfor, samt ”Harvest” på Vinduet
i Bjert med roots som tema.

Målet er opfyldt

6) Koncerter uden navn

Ikke relevant i 2021.

7) Musiknetvært Kolding

Pga. Covid-19 er arbejdet med Musiknetværk Kolding udskudt på ubestemt tid. Godset
deltager i mange andre netværk i Kolding.

Målet er ikke opfyldt.

8) Generel information og rådgivning af amatører og vækstlag

Ikke relevant i 2021.

9) Skræddersyet hjælp til udvalgte artister

Der er ydet hjælp til lokale artister i form af faciliteter til produktionsøvning og
videooptagelse samt formidling af supportgigs på koncerter.

Målet er opfyldt.

10) En forkoncert, jazz, lokale talenter

Der er gennemført 2 (mod målsat 1 )  forkoncerter med lokale talenter.

d. 16/6 spillede det lokale orkester BASED opvarmning for det Århusianske orkester Athletic
Progression.

d. 13/11 spillede Skou-Due kvintet opvarmning for Eliel Lazo Trio
Målet er opfyldt.

10) jam session efter koncert, jazz

10/12 Den planlagte Jam-session i forbindelse med Julekoncert med DR Big Band skulle
styres af det unge lokale orkester Nikolaj Bangsgaard kvartet. Hele arrangementet blev

aflyst grundet Corona og nedlukning.
Målet er ikke opfyldt.

11) Gæsteoptræden med lokale talenter

Pga. Corona har både vi og artister været tilbageholdende med at skulle blande alt for
mange fremmede med hinanden på scenen, hvorfor der i 2021 ikke har været gennemført
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gæsteoptrædener med lokale talenter sammen med andre artister. 
Målet er ikke gennemført. 

13) Samarbejde med Munkensdam Gymnasium

Samarbejdet med Munkensdam Gymnasium fik en vældig skidt start pga. Covid-19
nedlukningerne – både på gymnasiet og på Godset.

Der har været enkelte møder med rektor og der er stadig intentioner om udvidet
samarbejde, samt et praktisk konkret samarbejde med upcoming artister fra Munkensdam

Gymnasium, som har optrådt på Godsets udendørsscene i sommeren 2021.
Målet er ikke gennemført.

14) Jelling Musikfestival: vækstlagsnavne i programmet

Jelling Festival kunne ikke gennemføres i 2021.
Målet er ikke opfyldt.

15) Koncert med lokalt øvre vækstlag

Både på grund af Corona og mere tilfældige årsager, er der kun gennemført 1 af 4 målsatte
koncerter med lokal navne som headliner.

Der er fortsat en pæn talentmasse i spillestedets virkeområdet, og spillestedet har fortsat
væsentligt fokus på området.

Målet er delvist opfyldt.

16) Quasar delfinale på medvirkende scene

Godset lagde i december 2021 hus til delfinale i Quasar-konkurrencen.

Målet er opfyldt.

17) Koncert med Quasar vindere

Der var ikke Jelling-festival i 2020, og derfor kunne vi ikke i 2020 præsentere vinderen af

Quasar.
I 2021 vant Kalaset Quasar konkurrencen, og der er i 2022 afholdt 3 koncerter med Kalaset.

Målet er ikke opfyldt.

18) Godset Alive

Der er ikke gennemført Godset Alive-koncerter i 2021.

Målet er ikke opfyldt.

19) Jelling Musikfestival: Præsentation af lokale amatører / vækstlag

Der var ikke Jelling-festival i 2020.

Målet er ikke opfyldt.
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5.2.2. Samarbejde med lokale aktører 
 

1) Faste samarbejdspartnere 
Det Regionale Spillested Godset er bygget op om en model, hvor spillestedet Godset i 

Kolding er den juridiske aftalepart med Staten og Kommunen, men der opereres i en række 
samarbejder: 

Godset samarbejder intensivt i huset med musikforeningerne Rock’ In House og Jazz6000, 
som begge er relaterede til Godset i formelle 4-årige samarbejdsaftaler. 

Godset arbejder gennem Rock’ In House endvidere fast sammen med spillestederne 
Tøjhuset (Fredericia), Bygningen (Vejle), Walker (Middelfart), Studio73 (Vejen), Månen og 

Kunsthal6100 (Haderslev) og Banehuset (Sommersted), ligeledes gennem 4-årige 
samarbejdsaftaler. 

 
Desuden etableres en række ad hoc samarbejder med andre scener og aktører efter behov. 

 
2) Jazz6000: aftale om gensidig promotion 

Jazz6000 har ved udgangen af 2021 en aftale med Kolding Jazzklub, JIVE i Vejle, 
Skanderborg Jazzklub om at promovere særlige kunstnere, som det vurderes at folk vil køre 

langt efter. Der arbejdes på at få det formaliseret yderligere og få flere jazzforeninger med i 
samarbejdet. 

Målet er delvist opfyldt. 
 

3) a) MGK Syd Q&A 
Målet er ikke opfyldt. 

 
3) b) MGK Syd / Kulturskolen Kolding: koncerter på Godset 

Der er i efteråret 2021 afholdt 3 koncerter på Godset med MGK Syd / Kulturskolen. 
 

4) Kulturskolen (5.2.1.4 - 1) 
Målet er delvist opfyldt 

 
5) Jelling Festival ( 5.2.1 - 1) 14) 16) 17) 19)  ) 

Der er jf. tidligere gennemført et enkelt af de planlagte samarbejder med Jelling Festival 
Målet er delvist opfyldt. 

 
6) Eksport af folkeskoleprojekt 

Målet er ikke relevant i 2021. 
 

7) Opsøgende samarbejde med lokale miljøer inden for hip hop og elektronisk 

musik 

Der er afholdt 1 koncert med lokalt hip hop / electronica. 
Målet er delvist opfyldt. 
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8) Børnekoncert indgår i Jazz i Trekantens børnefestival

Koncerten med Be Bob the Bee indgik i Jazz i Trekantens børnefestival ”Jazz for Kids”.

Målet er opfyldt.

9) Kulturinstitutionelt samarbejde:

Godset er i bestyrelsen for Kulturskolen Kolding og MusikKolding. Godset har i 2021

samarbejdet bredt lokalt i 2021.
Godset har været til mere end 12 møder med kulturinstitutioner i Kolding kommune.

Desuden har Godset deltaget ved 2 kulturledernetværksmøder arrangeret af
Kulturafdelingen i Kolding Kommune.

Målet er opfyldt.

10) samarbejde i året med antal uddannelsesinstitutioner

Via Studieby Kolding samarbejder Godset med en lang række uddannelsesinstitutioner.

Herunder Designhøjskolen, UC Syd, SDU.
Derudover samarbejdes med MGK Syd og IBA.

Målet er opfyldt.

5.2.3. Samarbejde med landsdækkende aktører 

1) JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival

Koncerter i februar har været en del af Vinterjazz (Copenhagen Jazz Festival)

Godset har lagt hus til Jazzkonkurrencen.
Målet er opfyldt

2) ROSA

Godset har deltaget på SPOT festival og indgår i flere af ROSA’s aktiviteter. I 2021 var det
sangskriverworkshop i november i samarbejde med ROSA.

Målet er opfyldt.

3) Tempi: særlige publikumsrettede aktiviteter i perioden

Ikke relevant for 2021.

3) Tempi: 2 roots koncerter årligt.

Godset er i dialog med Tempi om projekter bl.a. en videreførelse af samarbejde om DMA
World. Godset har præsenteret Roots koncerter, men ikke i direkte samarbejde med Tempi.

Godset deltager i Kunst og Kultur i Balance, hvor Tempi er tovholder.
Målet er ikke opfyldt.
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4) LMS: Koncert i samarbejde med LMS

Der har været en aktiv dialog med Levende Musik i Skolen og Godset var tilstede på LMS

Festivalen i efteråret 2021. Godset har desuden initieret dialog mellem Kolding Kommune og
LMS, så der sigtes på en større aftale i løbet af 2022 til glæde for mange flere børn.

Der er ikke afholdt koncerter i samarbejde med LMS i 2021.
Målet er ikke opfyldt.

5) DR Musikariet

Der er ikke indgået aftale om præsentation af DR Musikariet produktioner i 2021 grundet
Corona.

6) Dansk Live: videndeling og div. deltagelse

Godset har deltaget aktivt i onlinemøder og bidraget med inputs omkring Covid-19
problemstillinger til Dansk Live.

Målet er opfyldt.

7) Besøg af Projektstøtteudvalget

Det har ikke været muligt at gennemføre besøg af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

for musik i 2021.
Målet er målsat til at blive opfyldt i perioden, og er ikke nødvendigvis relevant i 2021.

7) Understøttelse af andre af Kulturstyrelsens indsatsområder

Det har ikke i 2021 været muligt at skabe synergier med eksempelvis internationale
strategier i Kunstfonden.

Målet er målsat til at blive opfyldt i perioden, og er ikke nødvendigvis relevant i 2021.

Talentarbejde 

Godsets talentarbejde 2021 har taget form af koncerter og andre aktiviteter. 

40 af koncerterne var med artister, der er i begyndelsen af deres karriere og som vi 

vurderer ikke har opnået et egentligt kommercielt gennembrud. 
Nettoudgiften på disse koncerter var 473.027 kr.  

Hertil kommer variable omkostninger til konkrete vækstlagsprojekter på kr.102.418 kr. 
Endvidere allokerer disse aktiviteter et ikke-kapitaliseret beløb fra de spillestedets faste 

omkostninger. 
Ovennævnte beløb er ekskl. Covid-19-tilskud, der måtte relatere sig til aktiviteterne. De 

relaterede tilskud er dog begrænsede, da mange af aktiviteterne fandt sted uden for 
aktivitetspuljeperioderne, havde under 25 tilhørere eller var aktiviteter, der på anden måde 

ikke var omfattet af aktivitetspuljerne. 

Ud over koncerterne har vækstlagsaktiviteterne været flg. (med henvisning til 
indikatorlisten, hvor det er relevant: 
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5.1.1. Små koncerter 
6) Vækstlagsartister på flere scener

5.1.3. Store koncerter 
2) Markedsføring side om side med andre artister

5.2.1 Rådgivning og formidling 
2) Udvikling af koncerter og møder, hip hop og elektronisk
3) Sangskriver på Godset (delvist opfyldt)
4) Metalcafe (delvist opfyldt)
9) Skræddersyet hjælp til udvalgte artister
10) forkoncerter, jazz, lokale talenter
3) b) MGK Syd / Kulturskolen Kolding: koncerter på Godset

5.2.2. Samarbejde med lokale aktører 
5) Jelling Festival 5.2.1 - 1) 14) 16) 17) 19) (delvist opfyldt)

Warm-up: streamede koncerter i samarbejde med andre regionale spillesteder. 

Godset On track: sangskrivnings- og indspilningssamarbejde på Godset mellem talenter 

(herunder lokalt) og etablerede sangskrivere / producere. 

Publikumsundersøgelser 

I lyset af Covid-19-pandemien har publikumsundersøgelser ikke haft høj prioritet i 2021. 

Geografi 

Vi har gennem vores billetudbyder et godt overblik over, hvor billetkøberne geografisk 

kommer fra. Uden at have undersøgt det systematisk er det vores antagelse (der er 
underbygget af de stikprøver vi har taget), at det væsentligste parameter for, hvor langt 

væk publikum bevæger sig er, hvor langt der er til nærmeste sted, samme artist spiller i den 
samme periode. 

Når vi præsenterer artister der spiller over det meste af Danmark i en given periode, 
kommer publikum primært fra lokalområdet. 

Når vi ind imellem præsenterer artister, der kun spiller f.eks. København og Godset, er 
Storebælt en ret præcis østlig grænse for publikum. 

Vi ser ikke noget selvstændigt eller støtteværdigt formål i at stjæle publikummer fra andre 
spillesteder, hvor samme artister spiller. Det kan jo i nogle tilfælde være koncerter vi selv 

arrangerer i de samarbejdende byer, i hvilke tilfælde det ville være særligt meningsløst. 
Derfor bør vores geografiske segmentering ud over lokalområdet eller regionen fokusere på 

koncerter med artister, som vi har mere eller mindre eksklusivt. 

Alder 

Modsat geografien er publikums alder et vigtigt parameter at monitorere. 
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Vi har i tidligere perioder gjort ansatser til undersøgelser i den henseende, men uden at 
kunne gennemføre det systematisk. 

På baggrund af vores observationer, tør vi dog godt antage, at vores publikum generelt 
bliver ældre. Vi tør også godt antage, at publikums alder ved den enkelte koncert 90 % af 

vejen er en funktion af artisten. I forhold til at tiltrække et yngre publikum, antages 
repertoiret at være det væsentligste værktøj. Det gælder ikke mindst på den brede 

midtervej af hvad der meget bredt og upræcist kan betegnes som ”pop / rock”, hvor 
publikums identifikation med artisten er et væsentligt parameter.  

Enkelte genrer, hvor andre kriterier spiller mere ind, er mere formelige i forhold til 
formidlingen, det gælder f.eks. hvad man, også bredt og upræcist, kan betegne som 

moderne jazz. 
Vi bør koncentrere vores monitorering af publikums alder til artister der debuterer, eller er i 

starten af deres ”Godset-karriere”. Der er ingen grund til at bruge alt for meget krudt på at 
finde ud af, hvor gamle publikum til f.eks. koncerter med artister, der peakede i 80’erne, er. 

Vi kan med rimelig sikkerhed antage at det publikum er to år ældre, end da artisten var her 
for to år siden. 

Godsets udfordring ligner på dette punkt mange andre spillesteders. Vores publikum bliver 
ældre, der er ikke den samme koncertkultur blandt unge som der tidligere har været, og der 

er ikke nødvendigvis den samme sammenhæng mellem den indspillede musik man lytter til, 
og de koncerter man går til, som der nok tidligere har været.  

Vores fokus i forhold til yngre segmenter er alt andet lige, hvilke artister vi skal booke til de 
yngre segmenter og, sekundært, hvordan vi formidler dem. 

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at ung artist ikke nødvendigvis er lig med ungt 

publikum. Vi har i de senere år set flere markante eksempler på yngre debuterende artister, 
hvis publikum (målt på simpel observation) er omtrent dobbelt så gamle som artisten. 

I forhold til en mere systematisk tilgang til publikumsundersøgelser følger Godset pt. Dansk 
Lives arbejde med emnet tæt. 

God ledelse i selvejende institutioner

Godset er en kommunal instsitution, som er en del af Kolding Kommune. Dvs. Godset er 
ikke en selvejende institution. Qua sin konstruktion har Godset derfor ingen bestyrelse. 

Godsets leder refererer til Kulturchefen, og kan uden økonomiske omkostninger trække på 

en række kommunale kompetencer inden for økonomi, jura, kommunikation, organisation, 
bygninger og teknik, som antageligt sjældent vil være tilgængelige in-house i 

sammenlignelige institutioner. 

Musikforeningen Rock’ In House har en selvstændig bestyrelse, som er demokratisk 
sammensat. Retningslinjerne for god ledelse i selvejende institutioner forholder sig ikke 

umiddelbart til demokratisk valgte bestyrelser. 
Rock’ In House har som selvstændig musikforening en demokratisk forankring, og 

26



bestyrelsen rekrutteres typisk blandt foreningens hjælpere, der besidder en række 
kompetencer. Foreningen har over 100 frivillige, der er en betydelig del af fundamentet for 

spillestedet. 
De faglige kompetencer i bestyrelsen vil således være ”tilfældige” eller kun være under 

generalforsamlingens kontrol. 
Rock’ In House har en samarbejdsaftale med Godset og bistås i høj grad af Godset med de 

kompetencer, der til enhver til måtte være behov for at supplere bestyrelsen med. 

27



INDIKATOR Budget 2021 regnskab 2021 Difference Opfyldelsesgrad
5.1. KONCERTVIRKSOMHED

5.1.1. Små koncerter
1) Koncerter med moderne jazz 7 17 10 Opfyldt +
2) Antal førstgangsoptrædende på den enkelte scene 45 91 46 Opfyldt+
3) Forslag til temporær skalering af sal ja Delvist opfyldt Delvist opfyldt
3) Intern fremhævelse af vigtigheden af det kunstneriske aspekt ved koncerterne ja Opfyldt Opfyldt
3) Koncerter med mulighed for gratis adgang for sponsorer, frivillige eller studerende 4 6 2 Opfyldt +
4) Godset repræsenteret ved festivaler mm mhb booking af vækstlag 3 3 0 Opfyldt
5) Artist med frontfigur fra land uden lokale præferencer 1 3 2 Opfyldt +
5) Koncerter i samarbejde med Tempi, som eller ikke ville have været i Trekantområdet 2 0 MARTIN
6) Vækstlagsartister på flere scener 4 6 2 Opfyldt +

5.1.2. Mellemstore koncerter
1) Koncerter med moderne jazz 14 16 2 Opfyldt +
2) Roots koncerter 2 8 6 Opfyldt +
3) Stormy Monday 6 4 -2 Delvist opfyldt
4) Nye koncertformer 3 i hele perioden 50 47 Opfyldt +
5) Tilpasning af antal K2 koncerter på hovedscene ja ja opfyldt Opfyldt

5.1.3. Store koncerter
1) K3 koncerter med danske artister 15 12 -3 Delvist opfyldt
2) Markedsføring side om side med andre artister ja opfyldt Opfyldt Opfyldt
3) Samme gode forhold som for øvrige optrædende ja opfyldt Opfyldt Opfyldt

Nøgletal for koncertvirksomheden
K1 koncerter 56 81 25 Opfyldt+
K2 koncerter 66 42 -24 Delvist opfyldt
K3 koncerter 4 12 8 Opfyldt+
Anal koncerter i alt 126 135 Opfyldt+
Antal betalende publikum, små koncerter (K1) 2530 2.364 -166 Delvist opfyldt
Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) 8615 3.855 -4760 Delvist opfyldt
Antal betalende publikum, store koncerter (K3) 1900 6.043 4.143 Opfyldt+

Antal publikummer i alt 13045 12.262 -783 Delvist opfyldt

5.1.4. Udvikling af eksisterende og nye publikumssegmenter
1) afvikling af folkeskole-rap projekter 16 8 -8 Delvist opfyldt
1) udvikling af samarbejdsprojekt med folkeskolen -2022 ikke relevant 2021 Ikke relevant 2021
2) Inddragelse af unge i planlægningen og afvikling (30 personer) -2024 ikke relevant 2021 Ikke relevant 2021
2) Etablering af advisory board opfyldes ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
2) Arrangementer afviklet af unge (2022-2024) ikke relevant 2021 Ikke relevant 2021
3) Pop up koncerter med vækstlagsartister 2 0 -2 Ikke opfyldt
4) Koncerter for børn 4 2 -2 Delvist opfyldt
5) Publikumsinvolvering , koncerter med moderne jazz (jazzkonkurrencen) Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
6) Fokusgruppemøde, jazz Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
6) Jazzarrangementer med spisning, foredrag el lign 2 1 -1 Delvist opfyldt
7) Publikumsundersøgelser jazz, 2 i perioden -2024 ikke relevant 2021 Ikke relevant 2021
8) Børnekoncert med DR Musikariet 1 0 -1 Ikke opfyldt
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9) Koncert i samarbejde med LMS 1 0 -1 Ikke opfyldt

5.1.5. Kommunikation og markedsføring, som rækker ud lokal og i landsdelen
1) Fælels website ja ja opfyldt Opfyldt
2) Lokal flowradio 10 0 -10 Ikke opfyldt
3) So Me agenter 2 2 0 Opfyldt
4) segmenteret markedsføring af jazz, lokale foldere Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
4) Segmentering af jazz: national annoncering i passende omfang Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
5) Genrel stigning i Jazz6000's FB-reach Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
5) genrel stigning i interaktioner på FB, Jazz6000 Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
5) Medlemsudvikling, Jazz6000 Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
5) Udvikling billetsalg, Jazz6000 Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
6) Relancering af Goddst programavis Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
7) Øget fokus på kommunikation efter koncerter ( 6 pressemeddelelser) 6 0 -6 Ikke opfyldt
8) Afledt kommunikation gennem samarbejdspartnere Opfyldes Opfyldes 0 Opfyldt
9) Publikum som ambassadører Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
10) Husfotografer, 50 % af koncerterne på hovedscenen dækkes 45% 62,5 % ( 45 af 72) 17,5 Opfyldt +
11) a) 300 nye følgere, Instagram ikke opgjort 3019 kan ikke opgøres Delvist opfyldt
11) b) 500 flere FB-følgere 16899 18119 1220 Opfyldt +
11) c) 400.000 ikke-betalte FB visninger ( ikke unikke) 400000 516382 116382 Opfyldt +
12) Årligt So Me eftersyn 1 0 -1 Ikke opfyldt

5.1.6. Koncertvirksomhed på spillestedet og udenfor spillestedet
1) Originalt materiale eller originale tolkninger ja ja opfyldt Opfyldt
2) Koncerter på 12 scener 12 14 2 Opfyldt +
2) Koncerter i 6 kommuner 6 6 0 Opfyldt
3) Unikke scener ja ja opfyldt Opfyldt
4) Lokalt ejerskab på de eksterne scener ja ja opfyldt Opfyldt
5) antal eksterne koncerter JH 55 34 -21 Delvist opfyldt

5.2.1 Rådgivning og formidling
1) Overblik over det lokale vækstlag, database oprettes ja nej ikke opfyldt Ikke opfyldt
2) Udvikling af koncerter og møder, hip hop og elektronisk, planlægning 2020 Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
3) Sangskriver på Godset 4 2 -2 delvist opfyldt
4) Metalcafe 4 3 -1 Delvist opfyldt
5) Koncertrækker / festivals 1 5 4 Opfyldt +
6) Koncerter uden navn -2022 Ikke relevant 2021
7) Musiknetvært Kolding Opfykdes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
8) Generel information og rådgivning af amatører og vækstlag, 2 messer i perioden -2022 Ikke relevant 2021
9) Skræddersyet hjælp til udvalgte artister 5 8 3 Opfyldt +
10) En forkoncert, jazz, lokale talenter 1 2 1 Opfyldt +
10) jam session efter koncert, jazz 1 0 -1 Ikke opfyldt
11) Gæsteoptræden med lokale talenter 2 0 -2 Ikke opfyldt
13) Munkensdam Gymnasium: mødere med musiklærere Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
13) Munkensdam Gymnasium: en til en sessions Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
13) Munkensdam: deltagelse ved musical Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
13) Munkensdam Gymnsium; Formidling til elerver ift frivillige Opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
14) Jelling Musikfestival: vækstlagsnavne i pgogrammet 2 0 -2 Ikke opfyldt
15) Koncert med lokalt øvre vækstlag 4 1 -3 delvist opfyldt
16) Quasar delfinale på medvirkende scene 1 1 0 Opfyldt
17) Koncert med Quasar vindere 2 0 -2 Ikke opfyldt
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18) Godset Alive 2 0 -2 Ikke opfyldt
19) Jelling Musikfestival: Præsentation af lokale amatører / vækstlag ja nej -1 Ikke opfyldt

5.2.2. Samarbejde med lokale aktører
1) Faste samarbejdsparnere Opfydles Opfyldt 0 Opfyldt
2) Jazz6000: aftale om gensidig promotion ja Delvist opfyldt
3) a) MGK Syd Q&A 1 0 -1 ikke opfyldt
3) b) MGK Syd / Kulturskolen Kolding: koncerter på Godset 3 3 0 Opfyldt
4) Kulturskolen (5.2.1.4 - 1) Opfyldes Delvist opfyldt Delvist opfyldt Delvist opfyldt
5) Jelling Festival 5.2.1 - 1) 14) 16) 17) 19) Opfyldes Delvist opfyldt Delvist opfyldt Delvist opfyldt
6) Eksport af folkekskoleprojekt -2022 Ikke relevant 2021
7) Koncerter, hip hop / elektronisk, lokalt 4 1 -3 Delvist opfyldt
8) Børnekoncert indgår i Jazz i Trekatens børnefestival 1 1 0 Opfyldt
9) Kulturinstitutionelt samarbejde, antal mdøer 12 13 1 Opfyldt +
10) samarbejde i året med antal uddannelsesinstitutioner Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt

5.2.3. Samarbejde med landsdækkende aktører
1) JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
2) Rosa Opfyldes Opfyldt 0 opfyldt
3) Tempi: 2 rootskoncerter 2 0 -2 Ikke opfyldt
4) LMS:1 koncert 1 0 -1 Ikke opfyldt
4) LMS: dialog om systemeksport af skoleprojekt opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
5) Indgåelse af aftal med DR Musikariet opfyldes Ikke opfyldt -1 Ikke opfyldt
6) Dansk Live: videndeling og div. deltagelse Opfyldes Opfyldt 0 Opfyldt
7) Kulturstyrelsen: Beøsg på Godset Opfyldes i perioden MARTIN Opfyldes i perioden
7) Kulturstyrelsen: aktiv spiller og kontinuerlig information Opfyldes i perioden Ikke opfyldt 0 Ikke relevant i 2021

Da der er sat nye indikatorer op for perioden 2021-2024, er der ikke indsat sammenligningstal for tidligere perioder.
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PENGESTRØMME I DET REGIONALE SPILLESTED 
GODSET 2021 

Organisation og samarbejdsaftaler 
Det regionale spillested Godset drives af Kolding Kommune i samarbejde med foreningerne 

Rock’ In House og Jazz6000. 

Den kommunale institution Godset er den formelle aftalepart med Staten. 

Rock’ In House afholder koncerter på Godset samt på en række andre spillesteder i Kolding 

og øvrige kommuner i Trekantområdet som led i den regionale aftale. 

Jazz600 afholder koncerter på Godset og på enkelte andre lokationer som led i den regionale 

aftale. 

Godset varetager gennem den kommunale bevilling og en forretningsføreraftale med Rock’ 

In House en række praktiske og administrative opgaver i forbindelse med drift af det 

regionale spillested, bl.a. vedligehold og drift af bygninger og inventar, booking, regnskab, 

aflønning af husteknikere mm. 

Det kommunale tilskud 

Det kommunale tilskud 
Det kommunale tilskud består af 2.645.000, som er den del af Godsets kommunale budget, 
der anses for at vedrøre udgifter i det regionale spillested. Da Godset er en del af Kolding 
kommune er der teknisk ikke tale om et tilskud, men om en budgetbevilling. 

De 2.645.000 dækker ovennævnte kommunale poster (bygninger, administration etc.) 
Fordelingen af udgifterne jf. budget kan ses i ”Tabel, det samlede regionale regnskab” i 
kolonnen” Godset budget”.

Samlet kommunalt forbrug på Godset 
Desuden kan til orientering ses det faktiske forbrug for de tilsvarende konti. Det faktiske 
samlede forbrug på Godset er på 3.349.752 og overstiger således det godkendte budget. 

Det skal bemærkes, at huslejen på hovedscenen ikke er kapitaliseret ud over en beskeden 
leje pr. arrangement, og at Kolding Kommune yder en ikke-kapitaliseret bistand til Godset i 
form af bogføring, rådgivning mm. Værdien af Kolding Kommunes bidrag til det regionale 
spillested overstiger således væsentligt de 2.645.000 
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Det statslige tilskud 

Det statslige tilskud 

Det statslige driftstilskud udgjorde i 2021 kr. 2.193.272. 
Der blev desuden bevilget div. Covid-19 relaterede tilskud på i alt 807.081 til foreningen 
Rock’ In House.

Distributionen af bevillingen fra Staten: 

Godset 
Godset modtager 2.193.272 af Staten i driftstilskud. Heraf anvendes 471.047 af 
regnskabstekniske årsager direkte på Godset til bl.a. aflønning af hjælperkoordinator, 
kontingent til Dansk Live mm. Dette forbrug kommer oveni de 2.645.000 (og oveni Godset 
samlede forbrug på i alt 3.349.752), og bogføres på separate konti, så det kan afstemmes 
særskilt. 

De 2.193.272 fra Staten indgår som en indtægt i det regionale spillesteds regnskab. 

Det kommunale budget på 2.645.000 indgår som en indtægt og som udgifter i det 

regionale spillesteds regnskab.  
De 471.047 indgår som en udgift i det regionale spillesteds regnskab. 

Rock’ In House og Jazz6000 
Der videreføres fra Godset (2.193.272 - 471.047 =) 1.722.225 til foreningen Rock’ In 
House, der arrangerer størstedelen af koncerterne i spillestedet samt en række koncerter på 
eksterne lokationer.  
Ved koncerterne på de eksterne lokationer er Rock’ In House arrangør, dvs. billetsalg, 
honorar og provision indgår i Rock’ In House’s regnskab. Koda betales af Godset og indgår 
ad den vej i det regionale regnskab.

Rock’ In House videresender 280.000 til foreningen Jazz6000, som Jazz6000 forbruger til 
drift af koncerter i det regionale spillested.  

Rock’ In House har et nettoforbrug af driftstilskud fra Staten på kr. 1.442.225 som 
anvendes til Rock’ In Houses del af driften af det regionale spillested 

Rock’ In Houses regnskab og Jazz6000’s regnskab indgår i det regionale regnskab. 

Covid-19 hjælpepakker til Rock’ In House 

Rock’ In House har modtaget i alt 807.081 kr. i yderligere støtte fra hhv. Erhvervsstyrelsen 

(kompensation for faste omkostninger) og Slots- og Kulturstyrelsen (aktivitetspuljen, opgjort 

netto). Dvs. at Rock’ In House i alt netto modtager statsstøtte på (1.442.225 + 807.081 

=) 3.000.353 kr 

Kolding Jazzklub 

Foreningen Kolding Jazzklub afholder en række koncerter på Godset. Disse koncerter er 

støttet af honorarstøttemidler fra Kolding Kommune og Staten. Regnskabstal for Kolding 

Jazzklub indgår ikke i det regionale regnskab, men Kolding Jazzklubs koncerter på Godset 

fremgår af koncertlisten. 
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Fordelingen af driftsstøtten på kr 2.193.272: 

Forbrug på Godset:  471.047 

Forbrug i Rock’ In House:   1.442.225 

Forbrug i Jazz6000:  280.000 

I alt  2.193.272 

Rock’ In House har desuden modtaget ekstra støtte fra div. Covid 19-ordninger: 

Statsstøtte Rock’ In House i alt 

Driftsstøtte jf ovenst. 1.442.225 

Covid-19 relaterede tilskud  807.081 

Statsstøtte i alt 2.249.306 

Statsstøtte Jazz6000 i alt 

Driftsstøtte jf ovenst.  280.000 

Statsstøtte i alt inkl covid-19 hjælpepakker 

Godset driftstilskud  471.047 

Rock In House driftstilskud      1.442.225 

Rock In House covid-19 netto 807.081 

Jazz6000 drift 280.000 

 3.000.353 
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 DIAGRAM OVER PENGESTRØMME FOR STATSLIGE OG 

KOMMUNALE MIDLER  

I DET REGIONALE SPILLESTED GODSET 2021 
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Godset 

regnskab til 

orientering

Godset 
godkendt

Tilbageholdt og forbrugt 
på Godset

RIH Jazz6000 Godset netto & RIH & 
Jazz6000

Statslige tilskud 471.047 1.442.225 280.000 2.193.272
Covid 19-relaterede tilskud 807.081 807.081
Kommunale tilskud 2.645.000 2.645.000
Regionale tilskud 0
Fonde 0
Sponsorer 53.413 20.000 73.413

Entre 0 1.744.971 116.373 1.861.344
bar indtægt 0 601.834 15.195 617.029
proppenge 0
garderobe 0 36.408 36.408
kontingenter 0 0 0
øvrige spillestedsrelaterede indtægter 17.808 45.998 63.806
postvogn 0
projekter 0
Egenindtægter 0 0 2.401.021 177.566 2.578.587

0
Indtægter fra det regionale spillested, i alt 0 2.645.000 471.047 4.703.740 477.566 8.297.353

0
0

projekter 652.482 652.482
Indtægter som vedrører andre 
virksomhedsområder (inkl finansielle)

0 0 652.482 0 652.482

0
0
0

Finansielle indtægter 0 0 0 0 0 0
0

Indtægter, total 0 2.645.000 471.047 5.356.222 477.566 8.949.835

Udgifter
Personale, løn 896.210 1850250 394332,86 2.244.583
ledelse og adm, løn 1.586.707 0
Løn fast ansatte 2.482.917 1.850.250 394.333 0 0 2.244.583

0
0

Løn løst ansatte 99.336 90.000 117.134 36.550 243.684
0

honorarer 2.600.915 354.071 2.954.986
provision 481.503 15.705 497.208
hotel 15.490 15.490
catering 273.436 62.148 335.584
instrumenetr og tekn udstyr 0 0
Kunstnerudgifter 0 0 3.371.344 431.924 3.803.268

0
Rettigheder 0 47.861 47.861

0
Markedsføring 64.363 67.500 78.923 14.460 160.883

0
0

lokaleudgifter 502.500 42.282 11.472 556.254
rengøring 166.256 0
vedligehold 37.440

0
gas el vand varme 0
el 117.135 0 0
vand 24.677 0 0
varme 87.250 0 0
gas el vand varme i alt 229.062 0 0 0
øvrigt inventar 0 0
spillested 44.607 0 0
Lokaleudgifter 477.365 502.500 42.282 11.472 556.254

0
0

vareforbrug,bar 514107 514107
øvrige produktionsomk 247.449 12.000 259.449
øvrige spl steds relaterede 200.117 134.750 76.714 642.675 854.140
administration og uddannelse 23.464 23.464
diverse 3.250 3.250
revision 0

0
uddannelse   
personlae, uddannelse 0
adm, uddannnelse 0
uddannelse i alt 0 0 0

0
skat/afgift/forsikring 25.654 0
edb og tlf 0
øvrige kontor 0
forskellige -7.181 38.249 31.068
postvogn / projekter [AFSKRIVNINGER ] 316.140 316.140
Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 225.771 134.750 76.714 1.736.655 53.499 2.001.618

0
0

Udgifter fra det regionale spillested, i alt 3.349.752 2.645.000 471.047 5.394.198 547.905 9.058.151

0
Postvogn 0
Mobile Music 0
projekter [RIH andre aktiviteter] 0
Udgifter som vedrører andre 
virksomhedsområder (inkl finansielle)

0 0 37.956 0 37.956

0
Finansielle udgifter 0 0 0 0 0 0

Udgifter, total 3.349.752 2.645.000 471.047 5.432.154 547.905 9.096.107
0

RESULTAT FØR SKAT -3.349.752 0 0 -75.932 -70.339 -146.272

Der forekommer afrundingsdifferencer, derfor kan totaler variere med få kr.

35



OVERFØRT RESULTAT 2021 

Med start i 2017 vises overførte resultater fra Rock’ In House og Jazz6000’s regnskaber. 

Arten af det kommunale tilskud betyder, at der ikke kan overføres overskud i den 

kommunale del. Dette ville kun forekomme, hvis forbruget i den kommunale del kom under 

2.645.000 (2021), og i det tilfælde ville kommunen ikke overholde sin del af aftalen. 

2017: 

Primo: 0 

Resultat 104.775 

Ultimo 104.775 kr. 

2018: 

Primo: 104.775 

Resultat: 302.000 

Saldo ultimo: 406.775 

2019: 

Primo: 406.775 

Resultat: 388.758 

Ultimo: 795.533 

2020: 

Primo: 795.533 

Resultat: 208.921 

Ultimo: 1.004.454 

2021: 

Primo: 1.004.454 

Resultat: -146.271 

Ultimo: 858.183 
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GODSET - REGNSKAB 2021

R2021 B2021 R2020 R2019

Indtægter

Statslige tilskud 2.193.272 2.200.000 2.641.758 1.981.651

Covid 19-relaterede tilskud 807.081 (inkluderet i statstilskud)

Kommunale tilskud 2.645.000 2.645.000 2.427.000 2.427.000

Regionale tilskud 0 0 0 0

Fonde 0 0 0 0

Sponsorer 73.413 300.000 343.473 568.828

Egenindtægter 2.578.587 2.146.882 2.946.477 5.657.941

Indtægter fra det regionale spillested, i alt 8.297.353 7.291.882 8.358.708 10.635.420

Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder 652.482

Indtægter, total 8.949.835 7.291.882 8.358.708 10.635.420

Udgifter

Løn fast ansatte 2.244.583 2.156.250 1.814.400 1.777.666

Løn løst ansatte 243.684 90.000 206.371 208.039

Kunstnerudgifter 3.803.268 3.580.000 3.287.031 5.145.167

Rettigheder 47.861 95.933 162.052 244.622

Markedsføring 160.883 252.500 175.255 249.494

Lokaleudgifter 556.254 572.500 552.796 609.466

Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 2.001.618 1.046.750 1.929.250 1.970.740

Udgifter fra det regionale spillested, i alt 9.058.151 7.793.933 8.127.155 10.205.193

Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder 37.956 22.632 41.469

Udgifter, total 9.096.107 7.793.933 8.149.787 10.246.662

RESULTAT FØR SKAT -146.272 -502.051 208.921 388.758

Nøgletal for personale R2021 B2021 R2020 R2019

Personale, fastansatte årsværk 4,00 4,00 4,50

Personale, løstansatte årsværk 0,25 0,25 0,25

Personale, frivillige årsværk 3,50 3,50 5,00

Personale, årsværk i alt 8 8 0 9,75

Nøgletal for koncertvirksomheden R2021 B2021 R2020 R2019

Antal små koncerter (K1) 81 56 37 57

Antal mellemstore koncerter (K2) 42 66 59 98

Antal store koncerter (K3) 12 4 15 32

Antal koncerter i alt 135 126 111 187

Publikumstal (solgte billetter), små koncerter (K1) 2.364 2.530 965 1.555

Publikumstal (solgte billetter), mellemstore koncerter (K2) 3.855 8.615 6.279 12.062

Publikumstal (solgte billetter), store koncerter (K3) 6.043 1.900 6.156 12.995

Antal betalende publikum i alt 12.262 13.045 13.400 26.612

Entréindtægter, små koncerter (K1) 284.914 ikke budgetteret 107.170 ikke opgjort

Entréindtægter, mellemstore koncerter (K2) 602.139 ikke budgetteret 944.974 ikke opgjort

Entréindtægter, store koncerter (K3) 1.095.672 ikke budgetteret 1.296.520 ikke opgjort

Entréindtægter i alt 1.982.725 ikke budgetteret 2.348.664 ikke opgjort

Nøgletal uden for rammeaftalen R2021 B2021 R2020 R2019

antal førstegangsoptrædende i regionalt spillesteds-regi 

på det pågældende spillested 91 45

antal eksterne koncerter

B 2021 er det reviderede budget pr. 12.nov 2020 

Der forekommer afrundingsdifferencer. Derfor kan totaler variere med få kr.

Side 1 af 1
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Noter

Covid 19-tilskud

Aktivitetspulje maj juni 2021 530.432

Aktivitetspuljen maj juni 2021 supplement 21.450

Aktivitetspuljen juli august 2021 338.482

Faste omk. X21-EH-49-DJ 01.03-30.04.21 46.609

Erhv-styrelsen AKO-21-00704 kompensation aflyste koncerter 227.416

Faste omk X21-EG-99-UL 16.12.20 - 28.02.21 67.924

Hensættelse tilbagebetaling aktivitetspulje 2021 -425.233

807.081

Der er desuden ydet 150.000 kr fra genstartspulje 4. 

Beløbet er straksafskrevet i forbindelse med etableringen af "Godset Ujnfor"

Egenindtægter

Entre 1.861.344

bar indtægt 617.029

proppenge 0

garderobe 36.408

kontingenter 0

øvrige spillestedsrelaterede indtægter 63.806

2.578.587

Kunstnerudgifter

honorarer 2.954.986

provision 497.208

hotel 15.490

catering 335.584

3.803.268

Kommunale udgifter der jf. aftalen antages at relatere til et 

regionale spillested

Løn fast ansatte 1.850.250

Løn løst ansatte 90.000

Markedsføring 67.500

Lokaleudgifter 502.500

Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 134.750

2.645.000
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07-05-2021 Christina Von Bülow Kvartet E 1 62 0 62 7.006 kr. 62 - - 1 - - Godset

08-05-2021 Jonah Blacksmith ( 2 shows pga corona) E 1 491 60 551 98.908 kr. - - 491 - - 1 Comwell Kolding Teater

09-05-2021 Jomah Blacksmith E 1 410 10 420 83.640 kr. - - 410 - - 1 Vejle Musikteater

13-05-2021 Hvalfugl E 1 71 0 71 3.900 kr. 71 - - 1 - - Marielundskoven

14-05-2021 The Sandmen C 1 80 0 80 15.760 kr. - 80 - - 1 - Tøjhuset

15-05-2021 The Sandmen C 1 34 0 34 5.640 kr. 34 - - 1 - - Godset

15-05-2021 The White Album E 1 60 8 68 6.720 kr. 60 - - 1 - - Månen

16-05-2021 Gents C 1 49 11 60 4.704 kr. 49 - - 1 - - Kunsthal 6100

21-05-2021 Ginman Blackman Dahl E 1 122 0 122 20.256 kr. - 122 - - 1 - Godset

22-05-2021 Troels Gustafsen E 1 76 0 76 17.024 kr. - 76 - - 1 - Godset

23-05-2021 Dizzy Miss Lizzy C 1 283 28 311 107.540 kr. - - 283 - - 1 Comwell Kolding Teater

23-05-2021 Nashville Nights E 1 64 2 66 5.628 kr. 64 - - 1 - - Godset

24-05-2021 Eeg, Fonnesbæk (Unlock Music) C 1 28 0 28 2.790 kr. 28 - - 1 - - Ikke defineret

26-05-2021 Per Vers E 1 46 4 50 4.784 kr. 46 - - 1 - - Fredericia Teater

26-05-2021 Troels Gustafsen E 1 50 0 50 11.200 kr. 50 - - 1 - - Godset

27-05-2021 Katrine Schmidt + Barrow E 2 37 7 44 3.108 kr. 37 - - 2 - - Godset

29-05-2021 Chinah E 1 20 0 20 2.320 kr. 20 - - 1 - - Godset

31-05-2021 Stormy Monday: The Blues Overdrive E 1 35 1 36 3.640 kr. 35 - - 1 - - Godset

03-06-2021 Fraads C 1 36 0 36 2.424 kr. 36 - - 1 - - Ungdommens Hus

04-06-2021 Alberte C 1 116 0 116 14.896 kr. - 116 - - 1 - Månen

04-06-2021 Radio Bevort E 1 25 0 25 2.550 kr. 25 - - 1 - - Godset

05-06-2021 D-A-D C 1 249 15 264 95.000 kr. - 249 - - 1 - Comwell Kolding Teater

09-06-2021 The Reptones + Kasper K + Julian Maroboto (support) F 2 17 0 17 1.700 kr. 17 - - 2 - - Godset

11-06-2021 Fraads + Bbybites E 2 38 6 44 2.432 kr. 38 - - 2 - - Godset

13-06-2021 The Boss F 1 170 0 170 23.800 kr. - 170 - - 1 - Godset

16-06-2021 Athlethic Progression E 1 76 0 76 7.051 kr. - 76 - - 1 - Godset Ujnfor

18-06-2021 Jazzhouse I: Yellow Spoon + Bandingo (+support Vintersol) C 2 88 25 113 4.350 kr. - 88 - - 2 - Godset Ujnfor

19-06-2021 Rebecca Lou + O / Rioh E 2 8 8 16 512 kr. 8 - - 2 - - Godset Ujnfor

23-06-2021 Magnus Lasse Petersen + Jack Warren F 2 13 15 28 832 kr. 13 - - 2 - - Godset Ujnfor

01-07-2021 Bathsheba + Angående Mig E 2 25 0 25 1.600 kr. 25 - - 2 - - Godset Ujnfor

02-07-2021 Jazzhouse II: Emma Pilgaard Kvintet + Emil Savery Trio + 

Metroscope 

C 3 87 25 112 4.770 kr. - 87 - - 3 - Godset Ujnfor

08-07-2021 Spejderrobot + Jarl Kaad E 2 13 0 13 208 kr. 13 - - 2 - - Godset Ujnfor

09-07-2021 Brimheim + Amanda Bøeg E 2 9 4 13 512 kr. 9 - - 2 - - Godset Ujnfor

10-07-2021 Sebastian Wolf & Band E 1 27 0 27 1.536 kr. 27 - - 1 - - Godset Ujnfor

16-07-2021 Jazzhouse III:  Bredahl/Bonnevie/Price + Marie Mørck Quartet 

+ Rkdia

C 3 74 25 99 4.410 kr. 74 - - 3 - - Godset Ujnfor

23-07-2021 URO + Nella E 2 8 1 9 512 kr. 8 - - 2 - - Godset Ujnfor

29-07-2021 Dopha + Cindy E 2 31 16 47 1.984 kr. 31 - - 2 - - Godset Ujnfor

30-07-2021 Maddy + Mina Okabe E 2 37 2 39 2.368 kr. 37 - - 2 - - Godset Ujnfor

Godset - Koncertliste 2021
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05-08-2021 Jazzhouse Ujnfor Sommerfestival: Fantasilaboratoriet + Smag 

på dig selv + Red Kite + OrgelDuo

C 4 90 25 115 5.235 kr. - 90 - - 4 - Godset Ujnfor

06-08-2021 Jazzhouse Ujnfor Sommerfestival #2:Tigeroak & Peter Marott 

+ Dahl / Ford / Loeb + Aysay + Goodiepal & Pals + Tabloid

C 5 90 25 115 5.235 kr. - 90 - - 5 - Godset Ujnfor

13-08-2021 Bremer / McCoy E 1 115 0 115 15.610 kr. - 115 - - 1 - Marielundskoven

13-08-2021 Quangasar: Carl Knast m fl E 1 7 0 7 1.200 kr. 7 - - 1 - - Godset Ujnfor

18-08-2021 Peter Rosendahl & The Orchestra C 1 51 0 51 6.040 kr. 51 - - 1 - - Godset Ujnfor

21-08-2021 Isam B E 1 67 10 77 13.608 kr. 67 - - 1 - - Godset Ujnfor

24-08-2021 Coast E 1 73 0 73 4.672 kr. 73 - - 1 - - Godset Ujnfor

27-08-2021 Kutimangoes C 1 62 0 62 10.740 kr. 62 - - 1 - - Godset Ujnfor

30-08-2021 Strengedrøm med Peter Martoft E 1 22 0 22 6.040 kr. 22 - - 1 - - Godset

01-09-2021 Rymden E 1 36 0 36 7.288 kr. 36 - - 1 - - Godset

02-09-2021 Katrine Schmidt + Barrow C 2 19 9 28 1.976 kr. 19 - - 2 - - Månen

02-09-2021 Mathilde Falch Trio C 1 69 15 84 6.900 kr. 69 - - 1 - - Bygningen

08-09-2021 Jesper Binzer E 1 60 17 77 12.760 kr. 60 - - 1 - - Godset

10-09-2021 Kellermensch + Tenderloud (support) E 1 166 14 180 25.896 kr. - 166 - - 1 - Godset

10-09-2021 Malte Ebert C 1 40 10 50 5.120 kr. 40 - - 1 - - Walker

11-09-2021 Kellermensch C 1 117 11 128 18.252 kr. - 117 - - 1 - Bygningen

15-09-2021 Nikolaj Nørlund & Band E 1 25 0 25 6.000 kr. 25 - - 1 - - Godset

16-09-2021 Baskery E 1 35 2 37 3.640 kr. 35 - - 1 - - Godset

17-09-2021 Baskery C 1 60 0 60 6.648 kr. 60 - - 1 - - Bygningen

17-09-2021 Calby C 1 145 7 152 22.620 kr. - 145 - - 1 - SG25

17-09-2021 Lasse Mørck Kvartet E 1 21 0 21 2.436 kr. 21 - - 1 - - Godset

18-09-2021 Jesper Binzer C 1 77 15 92 16.940 kr. - 77 - - 1 - Bygningen

19-09-2021 Kolding Jazzklub F 1 100 0 100 10.000 kr. - 100 - - 1 - Godset

21-09-2021 Afion E 1 15 2 17 1.103 kr. 15 - - 1 - - Godset

24-09-2021 Drew Sycamore E 1 515 32 547 81.872 kr. - - 515 - - 1 Godset

24-09-2021 Kellermensch C 1 95 0 95 14.268 kr. - 95 - - 1 - Tøjhuset

25-09-2021 Calby + At Ease (lokal support) E 1 205 15 220 30.292 kr. - 205 - - 1 - Godset

25-09-2021 Miriam Mandipira & The Soul Family C 1 17 0 17 2.691 kr. 17 - - 1 - - Studio 73

26-09-2021 Hr Skæg E 1 168 23 191 21.544 kr. - 168 - - 1 - Godset

27-09-2021 Stormy Monday: Nello & The Helping Hand band E 1 35 1 36 3.780 kr. 35 - - 1 - - Godset

30-09-2021 Lydmor E 1 65 2 67 8.928 kr. 65 - - 1 - - Godset

01-10-2021 Skullclub + X Teenage Rebels (support) E 1 650 20 670 41.152 kr. - - 650 - - 1 Godset

02-10-2021 Emil de Waal E 1 38 0 38 3.885 kr. 38 - - 1 - - SG25

02-10-2021 Miriam Mandipira & The Soul Family C 1 45 0 45 8.416 kr. 45 - - 1 - - Godset

06-10-2021 Rasmus Nøhr & Band E 1 113 9 122 21.000 kr. - 113 - - 1 - Godset

07-10-2021 Nana Jacobi + Cindy (lokal support) E 1 25 33 58 2.528 kr. 25 - - 1 - - Godset

09-10-2021 Bersærk + Deadnate (lokal support) E 1 116 10 126 15.304 kr. - 116 - - 1 - Godset

09-10-2021 Love Shop C 1 165 2 167 23.452 kr. - 165 - - 1 - Bygningen

10-10-2021 Kolding Jazzklub F 1 100 0 100 10.000 kr. - 100 - - 1 - Godset

11-10-2021 Stormy Monday: Carl Verheyen + Jeff Aug (support) E 1 110 0 110 11.860 kr. - 110 - - 1 - Godset

12-10-2021 Damir Imamovic E 1 31 1 32 1.984 kr. 31 - - 1 - - Godset

15-10-2021 Rangleklods C 1 14 7 21 1.680 kr. 14 - - 1 - - Bygningen

16-10-2021 Benjamin Hav + Bbybites (support) C 1 524 15 539 116.820 kr. - - 524 - - 1 Godset

16-10-2021 Katrine Schmdit + Julie Maria + Irish Mythen C 3 50 9 59 11.000 kr. 50 - - 3 - - Vinduet

21-10-2021 Love Shop E 1 146 17 163 20.340 kr. - 146 - - 1 - Godset

Side 2/3

40



22-10-2021 Cigna / Ørum / Agerfeld E 1 32 0 32 6.126 kr. 32 - - 1 - - Bygningen

22-10-2021 Ranglekolds C 1 9 0 9 936 kr. 9 - - 1 - - Godset

22-10-2021 Rasmus Walter C 1 98 12 110 19.780 kr. - 98 - - 1 - Tøjhuset

23-10-2021 Lydmor E 1 53 10 63 8.480 kr. 53 - - 1 - - Bygningen

27-10-2021 Huun Huur Tu E 1 30 2 32 1.865 kr. 30 - - 1 - - Godset

28-10-2021 Rasmus Walter E 1 182 14 196 36.472 kr. - 182 - - 1 - Godset

29-10-2021 Magic Spirit Quartet E 1 31 0 31 1.987 kr. 31 - - 1 - - Godset

30-10-2021 Signe Svendsen E 1 54 0 54 8.217 kr. 54 - - 1 - - Studio 73

31-10-2021 Kolding Jazzklub F 1 100 0 100 10.000 kr. - 100 - - 1 - Godset

05-11-2021 Drømmebesøg: Galsterei + Gry Bagøien  + Adam 

Christensen 

C 3 11 20 25 1.320 kr. 11 - - 3 - - Kunsthal 6100

05-11-2021 Lau Højen E 1 114 18 132 26.880 kr. - 114 - - 1 - Godset

06-11-2021 Michael Falch & Dét Band C 1 276 21 297 65.136 kr. - - 276 - - 1 Bygningen

11-11-2021 Suspekt + Emil Lange (support) E 1 577 48 625 150.020 kr. - - 577 - - 1 Godset

12-11-2021 Eliel Lazo Trio E 1 43 0 43 5.400 kr. 43 - - 1 - - Godset

13-11-2021 Suspekt + Emil Lange (support) C 1 605 23 628 142.780 kr. - - 605 - - 1 Bygningen

14-11-2021 Bi bop the Bee (børnekoncert) E 1 53 0 53 4.505 kr. 53 - - 1 - - Godset

19-11-2021 Phlake E 1 621 64 685 50.276 kr. - - 621 - - 1 Godset

20-11-2021 Beatophonics E 1 46 2 48 6.304 kr. 46 - - 1 - - Godset

25-11-2021 Jacob Dinesen releasekoncert C 1 600 0 600 48.000 kr. - - 600 - - 1 Godset

26-11-2021 Nancy Harms Kvartet E 1 46 0 46 5.747 kr. 46 - - 1 - - Godset

27-11-2021 Lucifer + Dead Lorde (support) E 1 57 5 62 7.944 kr. 57 - - 1 - - Godset

05-12-2021 Kolding Jazzklub F 1 100 0 100 10.000 kr. - 100 - - 1 - Godset

06-12-2021 Stormy Monday: Grarup All Stars E 1 79 3 82 8.252 kr. - 79 - - 1 - Godset

16-12-2021 Michael Falch & Dét band E 1 491 80 571 109.528 kr. - - 491 - - 1 Comwell Kolding Teater

I alt 135 12.262 953 13.209 1.982.725 kr. 2.364 3.855 6.043 81 42 12

NØGLETAL

Grænse mellem K1 og K2 75

Grænse mellem K2 og K3 250

K1 K2 K3 I alt

Publikumstal (solgte billetter) 2.364 3.855 6.043 12.262

Koncerttal 81 42 12 135

Entréindtægter 284.914 kr. 602.139 kr. 1.095.672 kr. 1.982.725 kr.

Antal egenproduktioner (E) 65

Antal coproduktioner (C) 35

Antal fremmedproduktioner (F) 7

Antal produktioner i alt 107

Side 3/3
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Dato Koncert / Arrangement Flytning el aflyst Antal koncerter Produktionstype lokation arrangører

10. januar 2021 The Boss Flyttet til senere i 2021 1 F Godset Musikkolding
14. januar 2021 Christina Von Bülow Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Jazz6000
16. januar 2021 Kolding Jazzklub Flyttet til senere i 2021 1 F Godset Kolding Jazzklub
21. januar 2021 Isam B Flyttet til senere i 2021 1 C Tøjhuset Rock' In House
22. januar 2021 Calby Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
22. januar 2021 Karenina Aflyst 1 E Værket, Vejle Rock' In House
22. januar 2021 Katrine Schmidt + Barrow Flyttet til senere i 2021 2 E Værket, Vejle Rock' In House
23. januar 2021 Isam B Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
23. januar 2021 Per Christian Frost Flyttet til 2022 1 C Månen Rock' In House
28. januar 2021 Hugo Helmig Flyttet og senere aflyst 1 E Godset Rock' In House
28. januar 2021 Scarlet Pleasure Aflyst 1 E Bygningen Rock' In House
29. januar 2021 Baby Love & The Van Dangos Aflyst 1 E Godset Rock' In House
29. januar 2021 Calby Flyttet til senere i 2021 1 E Bygningen Rock' In House
29. januar 2021 Scarlet Pleasure Aflyst 1 E tøjhuset Rock' In House
30. januar 2021 Katrine Schmidt + Barrow Flyttet til senere i 2021 2 E Godset Rock' In House
30. januar 2021 Steen Jørgensen Aflyst 1 C Ikke defineret Rock' In House
31. januar 2021 Kolding Jazzklub Aflyst 1 F Godset Kolding Jazzklub
4. februar 2021 Scarlet Pleasure Aflyst 1 E Godset Rock' In House
5. februar 2021 Wakenius / Lundgren Flyttet til 2022 1 C Godset Jazz6000
6. februar 2021 D-A-D Flyttet til senere i 2021 1 C Comwell Kolding Teater Rock' In House
6. februar 2021 Søren Sko Flyttet til 2022 1 C Månen Rock' In House
6. februar 2021 Hugo Helmig Flyttet og senere aflyst 1 C Bygningen Rock' In House
9. februar 2021 Laura Illeborg Flyttet til 2022 1 C Godset Rock' In House
12. februar 2021 Hugo Helmig Flyttet og senere aflyst 1 C Tøjhuset Rock' In House
13. februar 2021 Karenina Aflyst 1 E Godset Rock' In House
18. februar 2021 Blood Sweat and Drums Gennemført som streaming 1 E Godset Jazz6000
19. februar 2021 Orm Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
20. februar 2021 Nashville Songwriters Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
21. februar 2021 Kolding Jazzklub Aflyst 1 F Godset Kolding Jazzklub
21. februar 2021 Hr Skæg Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
22. februar 2021 Nello & The Helping Hand band Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
24. februar 2021 Athletic Progression Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Jazz6000
25. februar 2021 Chinah Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
25. februar 2021 The Sandmen Flyttet til senere i 2021 1 C tøjhuset Rock' In House
26. februar 2021 Michael Falch band Flyttet til senere i 2021 1 E Comwell Kolding Teater Rock' In House
27. februar 2021 De Danske Hyrder Aflyst 1 E tøjhuset Rock' In House
28. februar 2021 Sebastian Band Flyttet til 2022 1 C Comwell Kolding Teater Rock' In House
1. marts 2021 Southern Avenue Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
4. marts 2021 Nikolaj Nørlund Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
8. marts 2021 Ghalia Volt Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
9. marts 2021 Gurli Octavia Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
10. marts 2021 Dizzy Miss Lizzy Flyttet til senere i 2021 1 C Comwell Kolding Teater Rock' In House
11. marts 2021 Radio Bevort Flyttet til senere i 2021 1 Godset Jazz6000
12. marts 2021 De Danske Hyrder Aflyst 1 E Bygningen Rock' In House
12. marts 2021 Nana Jacobi Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
13. marts 2021 Signe Svendsen Flyttet til senere i 2021 1 C Studio 73 Rock' In House
13. marts 2021 Thundermother Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
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14. marts 2021 Kolding Jazzklub Aflyst 1 F Godset Kolding Jazzklub
16. marts 2021 Scott Henderson Flyttet til 2022 1 C Bygningen Rock' In House
17. marts 2021 Bragr Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
18. marts 2021 Bersærk Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
21. marts 2021 Snorre Kirk Børnekoncert Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Jazz6000
25. marts 2021 Kauflin / Fonnesbæk Flyttet til 2022 1 E Godset Jazz6000
26. marts 2021 De Danske Hyrder Aflyst 1 E Godset Rock' In House
26. marts 2021 The Sandmen Flyttet til senere i 2021 1 E Månen Rock' In House
27. marts 2021 Jonah Blacksmith Flyttet til senere i 2021 1 E Comwell Kolding Teater Rock' In House
28. marts 2021 Kolding Jazzkub Aflyst 1 F Godset Kolding Jazzklub
31. marts 2021 Jesper Binzer Flyttet til senere i 2021 1 F Bygningen Rock' In House
1. april 2021 Jesper Binzer Flyttet til senere i 2021 1 F Godset Rock' In House
2. april 2021 Jesper Binzer Flyttet til 2022 1 F Tøjhuset Rock' In House
3. april 2021 Drew Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
9. april 2021 Rasmus Nøhr Flyttet til senere i 2021 1 E tøjhuset Rock' In House
10. april 2021 Jonah Blacksmith Flyttet til senere i 2021 1 E Bygningen Rock' In House
10. april 2021 Rasmus Nøhr Flyttet til senere i 2021 1 E Godset Rock' In House
16. april 2021 DMD Flyttet og senere aflyst 1 E Godset Rock' In House
17. april 2021 Burhan G Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
19. april 2021 Erja Lytjinen Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
23. april 2021 Alberte Flyttet til senere i 2021 1 E Månen Rock' In House
23. april 2021 Dorthe Gerlach Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
24. april 2021 Phlake Flyttet til senere i 2022 1 E Godset Rock' In House
30. april 2021 Clara Aflyst 1 E Godset Rock' In House
10. maj 2021 Huur Huun Tu Flyttet til 2022 1 E Godset Rock' In House
13. maj 2021 To Wake You Aflyst 1 E Godset Rock' In House
14. maj 2021 Pattesutter Aflyst 1 E Godset Rock' In House
16. maj 2021 Swing Swing Swing Aflyst 1 E Godset Rock' In House
19. august 2021 Johnny Madsen Band Flyttet og senere aflyst 1 E Godset Rock' In House
29. september 2021 Phil Campbell Aflyst 1 E Godset Rock' In House
15. oktober 2021 The Gambian Folk Project Aflyst 1 E Godset Jazz6000
10. december 2021 DR Big Band Julekoncert Aflyst 1 E Godset Jazz6000
11. december 2021 Magtens Korridorer aflyst 1 E Godset Rock' In House
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