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Det er med stor glæde, at vi med dette forord kan indlede Nyborg Kommunes første 
musikpolitik. Musik er et universelt sprog, og kan rumme alle livets følelser. Prøv 
bare at tænke på alle dine favoritnumre og mærk, hvordan de har betydning. Musik 
er allestedsnærværende. Og blot i løbet af en dag får vi alle musikalske input på 
den ene eller anden måde. Nogle af os er måske aktive og synger og spiller selv. 
Andre går til koncerter, lytter til radio, playlister eller ser film og serier, og her er mu-
sikken selvsagt en vigtig del af oplevelsen. Netop oplevelse er sammen med læring 
og udøvelse de tre strategiske punkter i vores visioner, da vi i Nyborg Byråd har 
fokus på alle tre indgangsvinkler til musik. At lære at spille og synge kan, for nogle 
børns vedkommende, være et livsafgørende frø, der bliver sået. Disse musikalske 
frø er vigtige, når den musikalske fødekæde skal sikres. Det vil vi som byråd gerne 
sætte fokus på, og understøtte endnu mere. Når frøet er sået, er det sandsynligt, 
at man som voksen bliver udøvende, og dermed bidrager aktivt til det sprudlende 
musikliv, vi allerede har i Nyborg Kommune. Det er nemlig også vigtigt, at mange lo-
kale musikere kan sprede glæde og optræde for alle dem, hvis forhold til musikken 
primært er baseret på oplevelser. Netop derfor er det logisk, at Nyborg Kommune 
vil sikre et bredt udbud af forskellige muligheder for, at musikalsk læring, udøvelse 
og oplevelse kan blive en endnu større del af borgernes hverdag. Nyborg Kommu-
ne skal være musikkens kommune. Med denne musikpolitik bygger vi ovenpå den 
musikkultur vi allerede har, og har samtidig fokus på udviklingen i fremtiden. Musik 
er et grundelement i vores liv, som borgerne i Nyborg Kommune har fortjent endnu 
mere af. Tak til alle for input til musikpolitikken, vi glæder os til det videre arbejde 
med udviklingen af musikken i Nyborg Kommune.

Læring, 
udfoldelse, 
oplevelse

Kenneth Muhs 
Borgmester

Erik Rosengaard 
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
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Nyborg Byråd har vedtaget denne musikpoli-
tik, fordi musiklivet er en vigtig del af Nyborg 
Kommunes samlede kulturliv. Musik er som 
en urkraft, der har berettigelse i sig selv. Sam-
tidig styrker musikudfoldelse mange kompe-
tencer, stimulerer følelser og fremmer fysisk 
og psykisk velvære. 

I Nyborg Kommune vil vi dyrke musikken ved 
at have fokus på læring, udøvelse og oplevel-
ser. Musikalsk læring skal være en naturlig del 
af hverdagen i daginstitutioner og skoler. At 
lade børn møde musikken i deres første år er 
en investering til glæde og gavn gennem hele 
livet, og samtidig sikrer det fødekæden til det 
etablerede musikliv. 

Børn og voksne skal have adgang til musikud-
øvelse i gode rammer. Alle borgere i Nyborg 
Kommune skal have et bredt udvalg af mu-
sikalske oplevelser at vælge mellem. Nyborg 
Kommune skal være musikkens kommune. 
Nyborg skal kendes på de mange muligheder 

En ny musikpolitik

for undervisning, fritidsaktiviteter og oplevel-
ser, som borgerne i Nyborg Kommune har. 
Nyborg Kommune har et rigt musikliv, som 
i høj grad skyldes den årelange tradition for 
frivillig indsats. Dette musikliv fortjener at blive 
styrket og videreudviklet. 

Vi er stolte af Danehofgarden, Musicaltalent-
skolen, Nyborg Voldspil, Nyborg Slotskoncer-
ter, Muzirkus (øvelokaleforening for rytmisk 
musik) og Nyborg Musikskole, hvor børn og 
voksne undervises. Sammus, som er den 
samlende forening for Nyborg Kommunes kor 
og orkestre, organiserer koncerter og begi-
venheder til glæde for alle borgere. Bastionen 
med den flotte koncertsal indbyder til musikal-
ske oplevelser af enhver karakter. 

Listen over Nyborg Kommunes musikalske 
aktører er lang. Den kan ses på www.nyborg-
musikskole.dk og den opdateres en gang om 
året.
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Bastionen - Teater & Kulturhus
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Musikkens
mange effekter

Musikudøvelse og koncertoplevelser har stor 
værdi i sig selv, og derudover er der en række 
afledte effekter. Verden over er der forsket i, 
hvor berigende musikken kan være. I Nyborg 
Byråd er vi opmærksomme på, at mange 
mennesker reagerer positivt på oplevelser i 
musikkens verden. Eksempelvis får mange en 
behagelig følelse af socialt sammenhold, når 
der synges sammen. Ligeledes øges kon-
centrationen, når man skal læse noder, spille 
sammen og følge en dirigent på samme tid. 

Allerede nu er der eksempler på, hvordan 
disse elementer også fungerer i Nyborg Kom-
mune, hvor musikskolen og folkeskolerne 
samarbejder om skolekor og blæserklasser. 
Gennem musikken får eleverne oplevelser, 
som på glimrende vis supplerer den alminde-
lige skoleundervisning. Det samme oplever 
vi, når der afholdes koncerter for ældre og 
handicappede. Også disse borgere giver ty-
deligt udtryk for, at musikken  bidrager til øget 
livskvalitet.
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Kultur på hjernen 
og Kultur på recept

I Sundhedsstyrelsens projekter Kultur på Re-
cept (2017-2019) og Kultur på Hjernen (2019) 
har musikkens del af indholdet skabt mærkbar 
værdi for deltagerne. 
Kultur på Recept (2017-2019) var et tilbud om 
kulturvitaminer for langtidssygemeldte borgere 
med stress, angst og depression. 
Kultur på Hjernen (2019) var et tilsvarende 
tilbud til demensramte borgere under 75 år. 

Gennem musikken oplevede man på begge 
projekter, at deltagerne udviklede sig individu-
elt og socialt. På Kultur på Recept gav delta-
gerne selv  udtryk for øget selvoplevet men-
tal sundhed og psykisk velbefindende samt 
mindsket social isolation. Og på Kultur på 
Hjernen så vi, hvordan sang, dans, og musi-
kalsk udfoldelse frembragte glemte færdighe-
der, genskabte livsminder, styrkede trygheden 
genkendeligheden og samværet.  
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Kultur på hjernen
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Vision

Nyborg Kommune anerkender, at musikalsk aktivitet er berigende, og skaber trivsel og livs-
kvalitet for aktive udøvere og for publikum. Derfor er det vores ambition at styrke musiklivet via 
nedenstående visioner:

Musik – herunder sang og rytmik - skal bruges aktivt og strategisk i daginstitutioner, skoler, 
på bosteder og plejecentre. 

Alle børn skal være musikalsk kyndige. 
Nyborg skal være blandt de førende kommuner indenfor musisk talentudvikling.  

Musikskolen skal være Nyborgs musikpædagogiske viden – og kraftcenter.

Læring
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Flere borgere skal være aktive i musiklivet. 

Der skal være gode rammer for Nyborg Kommunes musikliv, så alle har de bedste vilkår for 
musikudøvelse. 

Alle børn skal have adgang til musikudfoldelse i deres fritidsliv.

Udfoldelse

Der skal være et bredt musikudbud med oplevelser af høj kvalitet til alle borgere. 

Det frivillige musikliv skal understøttes i at arrangere oplevelser og koncerter for kommunens 
borgere.

Bastionen skal fortsat udvikles som kommunens primære musik – og kulturhus.  

Oplevelse

Nyborg Musikskole

Vedtaget af Nyborg Byråd 25. februar 2020.
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