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1. AFTALENS RAMMER 
1.1. Aftaleparter: 

Denne aftale er d.d. indgået mellem: 
 
Skoleområdet 
Mariagerfjord Kommune 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 
CVR 29189455 

Mariagerfjord Kulturskole 
Christiansgade 1 
9500 Hobro 
CVR 29189455 
EAN:  5798004231227 
 

Nordkraft Big Band 
Teglgaards Plads 1 
9000 Aalborg 
CVR 35999604 

 
1.1.1. Kontaktpersoner for Skoleområdet: 

• Dorthe Louise Hansen 
 

1.1.2. Kontaktpersoner for Kulturskolen: 
• Ask Andreassen, Souschef. 

 
(Skoleområdet i Mariagerfjord Kommune samt Mariagerfjord Kulturskole benævnes herefter 
som arrangørerne). 

 
1.2. Aftalens formål: 

Aftalen fungerer som kontrakt, samt et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mel-
lem arrangørerne og Nordkraft Big Band, samt internt for hver af arrangørerne og 
Nordkraft Big Band. 
Aftalen skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Mariagerfjord Kommune 
og Nordjylland, samt understøtte Nordkraft Big Bands virke og vision – at være ryt-
misk Basisensemble i Nordjylland. Hele dette samarbejde indgår således i en større 
plan jf. bigbandets Visionsplan for 2018-2028. 
Aftalen giver således arrangørerne samt ledelsen i Nordkraft Big Band et fælles afsæt 
for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de 
områder, aftalen omfatter. 

 
1.3. Den juridiske ramme: 

Nordkraft Big Band er en selvejende institution hjemmehørende i Aalborg. Bigbandet 
er støttet af Aalborg Kommune, Statens Kunstfond og forskellige private fonde. Big-
bandet er underlagt tilsynspligt af disse. 
Nordkraft Big Bands vedtægter er godkendt af Aalborg Kommune. 
Nordkraft Big Band drives med fokus på åbenhed og gennemsigtighed, jf. Lars 
Liebsts rapport om God Ledelse i Kulturinstitutioner. 

 
1.4. Aftaleperiode: 

Aftalen mellem arrangøren og Nordkraft Big Band indgås for perioden 2022 til og 
med 2024. 
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1.4.1. Genforhandling: 
Aftalen kan genforhandles, hvis der fx opstår konkrete forhold, som hverken 
arrangørerne eller Nordkraft Big Band har indflydelse på. Eksempelvis ved æn-
dringer i lovgivning eller andre bestemmelser eller ved påbud fra stat eller an-
den myndighed – denne opregning er ikke udtømmende. 

 
 

2. AFTALENS INDHOLD 
2.1. Koncertprojekterne: 
 

SKOLEKONCERT 
Gennem undervisningsmateriale til fire lektioner vil vi, forberede jer til en musikalsk 
rejse gennem bigband-land – en historiekoncert lige fra oprindelsen af den rytmi-
ske musik til nutidens altomfavnende jazzorkester.  
I dette projekt bliver i introduceret for en række fakta om bigbandet og dets betyd-
ning for musikkens udvikling, samt forskellige musikalske indslag som fx gravoptog 
i New Orleans, 1920’ernes danseorkester, bigbandet som kunstmusik og bigban-
dets betydning for nutidens store pop ikoner som fx Lady Gaga, der ligesom mange 
andre amerikanske musikstjerner, kommer ud af hele denne jazzhistorie.  
 
Et skolekoncertprojekt indeholder: 
• online undervisningsmateriale til 4 lektioner (1.-4. uge i projektet) 

o forskellige opgaver til materialet 
o mulighed for mere eller mindre selvstændigt arbejde for eleverne 
o mulighed for at inddrage materialet i andre fag  

 
• to koncerter på samme formiddag, samme lokation (5. uge i projektet): 

o koncertvarighed ca. 45-50min. 
 
BIG BAND NIGHT-KONCERT 
Gennem Big Band Night-koncerterne bidrager Nordkraft Big Band til et bredt ud-
bud af kultur på højeste niveau i lokalområderne. Det er en musikalsk legeplads, 
hvor Nordkraft Big Band har mulighed for at udfordre mediet, dykke ned i stilarter 
og kunstnere, samt præsentere egne musikere og gæster. Koncerterne er tænkt 
som store musikoplevelser i intime og uformelle rammer. Ved at være tæt på pub-
likum, er det vores ønske, at de skal opleve intensiteten og energien i livemusikken.  
Vi har særligt fokus på, at sprede kendskab og formidle jazz- og bigbandmusik til 
nye generationer og herigennem sikre et bredt publikum til genren i fremtiden. Der-
for skal der være gratis adgang for studerende og unge under 16 år til disse kon-
certer. 
 
En Big Band Night-koncert indeholder: 
• en koncert á 75 eller 2 x 45 minutters varighed (efter NBBs valg). 
• egne solister eller gæstesolister (efter Nordkraft Big Bands øvrige planer). 

 
2.2. Aktiviteter: 

Nordkraft Big Band spiller i aftaleperioden: 
• 1 Skolekoncertprojekt pr. år (to formiddagskoncerter). 
• 1 Big Band Night-koncert pr. år. 
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Det tilstræbes at skolekoncerterne placeres i det tidlige efterår, alle år. 
 

2.2.1. Planlægning af aktiviteter: 
Tid og sted, samt øvrige væsentlige detaljer for aktiviteterne aftales med arrangø-
rerne. 
Alle aftaler og planer skal være på plads senest tre måneder inden koncertens eller 
workshoppens afholdelse. Ved skolekoncerter anbefales det, at skolens forbere-
delser starter senest fire måneder inden skolekoncerten afholdes. 

 
2.2.2. Materialer (noder/tekster) til aktiviteter: 

Nordkraft Big Band sørger for rettidigt at tildele evt. materialer, der skal bruges i 
forbindelse med aktiviteterne. 

 
2.2.3. Geografi: 

Aktiviteterne skal afholdes inden for Mariagerfjord Kommune. 
 

2.3. Praktiske forhold ved Big Band Night koncerter: 
I forbindelse med BBN-koncerter sørger arrangørerne vederlagsfrit for: 

• minimum 8 x 6 meter scene (bredde x dybde), 10 gode stole uden armlæn, 
samt evt. scenepodier ifølge sceneplan. 

• professionelt lydanlæg og som minimum en god grundbelysning på scenen. 
Der skal stilles en tekniker til rådighed fra get-in til load-out, som kender ste-
det og udstyret. Den teknisk ansvarlige kontakter bigbandets lydmand, Mor-
ten Laursen, senest 14 dage før koncerten. 

• et stemt flygel/up-right klaver på scenen, samt strøm til baggear. 
• et omklædningsrum til hele bigbandet. 
• et måltid mad til alle medvirkende. 

 
2.4. Praktiske forhold ved Skolekoncerter: 

I forbindelse med Skolekoncerter sørger arrangørerne vederlagsfrit for: 
• minimum 8 x 6 meter scene (bredde x dybde), 14 gode stole uden armlæn, 

samt evt. scenepodier ifølge sceneplan. 
• et omklædningsrum til hele bigbandet. 
• Formiddagsforplejning (rundstykker og kaffe til alle medvirkende). 
• at musiklærerne øver/gennemgår materialet grundigt med eleverne. 
• at musiklærerne kan medvirke til koncerterne. 
• hvis nødvendigt, sørger skolen for at printe sangark til eleverne. 
• en hal, godkendt til elever og bigband (op til 500 pers.?). 
• adgang til kraftstik (min. 63 Amp). 

 
 

3. ØKONOMI 
3.1. Prissætning: 

Aktiviteterne i denne samarbejdsaftale beløber sig til i alt kr. 50.000,00 pr. år. 
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Det aftales internt hvordan dette gøres op ift. Skolekoncerter og Big Band Night-kon-
certer. 

 
3.2. Betaling: 

Betaling sker umiddelbart efter afholdelse af aktiviteten, jf. fremsendt faktura. 
 

3.3. Koda: 
Arrangørerne er ansvarlige for at indberette og afholde evt. udgifter til Koda. 

 
3.4. Eksterne leverandører: 

Nordkraft Big Band har kontakt til og afholder selv udgifter til dirigent samt. evt. lyd-
mand og solist(er). 
Nordkraft Big Band afholder selv evt. udgifter til transport og logi. 
 
 

4. MARKEDSFØRING 
4.1. Nordkraft Big Bands ansvar: 

Jf. støtte fra Aalborg Kommune, Statens Kunstfond og div. private fonde er Nordkraft 
Big Band underlagt markedsføring af disse instanser. 
Derudover ønsker vi også at markedsføre Mariagerfjord Kommune i forbindelse med 
artikler og opslag på sociale medier. 

 
4.2. Arrangørernes ansvar: 

Arrangørerne sørger for markedsføring af koncerter og workshop og opsøger derud-
over interessante medier for pressedækning af aktiviteterne samt samarbejdet. 
 

4.2.1. Sociale Medier: 
Ved oprettelse af begivenheder på Facebook, skal arrangøren sørge for at tilføje 
Nordkraft Big Band som medorganisator af begivenheden. 
Ved opslag på Facebook og lign., relateret til samarbejdet, skal arrangørerne 
sørge for at ”tagge” Nordkraft Big Band i opslaget. 
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5. UNDERSKRIFT 
Aftalen er indgået og underskrevet den ___________________________ af: 
 
 
For Nordkraft Big Band: 
 
 
__________________________________ 
Manager, 
Peter Lund Paulsen 
 
 

 
 
For Mariagerfjord Kommune: 
 
 
__________________________________ 
Dagtilbuds- og Skolechef, 
Berit Vinther 
 

 
 
 
 

6. BILAG 
Bilag findes online: 

• Vedtægter for Nordkraft Big Band (www.nordkraftbigband.dk/vedtaegter) 
• Visionsplan for 2018-2028 (http://www.nordkraftbigband.dk/visionsplan_2018-2028) 

 

23-11-2022


