
Til Kulturforvaltningen                         Næstved februar 2022

Evaluering af NEMFs Oktoberfestival 2019-2020-2021  

- samt festivalens fremtidige bæredygtighed

Næstved Kommune har efter at have støttet NEMFs Oktoberfestival tre år i træk med midler fra ‘puljen 
til styrkelse af større kulturelle begivenheder’ bedt om en evaluering af projektet samt et perspektiv 
på festivalens bæredygtighed i de kommende år. 

Vi har evalueret Oktoberfestivalen på følgende parametre;

A)  målgruppe og publikumstal
B)  omtale og relevans
C)  økonomi
D)  fremtidigt perspektiv

Forhistorie
NEMF blev stiftet i 2013 med det formål at lave den første større internationale festival for tidlig 
musik i Danmark. Der findes mere end 50 store tidlig-musik-festivaler i Europa, men ingen i Danmark. 
NEMF søgte og blev optaget i det europæiske tidlige musikfestival-netværk REMA, fik tildelt den 3. uge 
i august og gik i gang med planlægningen. Selvom de store forventninger til både den første festival i 
2016 og en næste festival i 2018, blev indfriet, måtte vi desværre konstatere at det ikke var muligt at 
fundraise tilstrækkeligt til at kunne fortsætte med de store festivaler. Siden 2019 har vi derfor i 
stedet afholdt en mindre weekendfestival hvert år i oktober i økonomisk balance, mens gælden fra de 
første festivaler afvikles over 10 år med medlemskontingenter og sponsorater. 

A) I modsætning til de klassiske musikforeninger, som primært betjener egne medlemmer med koncerter som 
også kan opleves andre steder, så præsenterer NEMF overvejende koncerter som ikke kan opleves andre 
steder. NEMFs fysiske målgruppe består derfor, udover basen af medlemmer, som primært er lokale, af ca. 
1500 hard core tidlig-musik interesserede fra hele Danmark og Sydsverige. Dertil kommer knap 5000 som 
interesserer sig for barokopera (tal fra Det Kgl. Teater som præsenterer mindst én tidlig musik opera 
hvert år). 

Publikumstallene (turn ups) har til de tre oktoberfestivaler været: 515 (2019) - 454 (2020) - 414 
(2021) eller i gennemsnit knap 100 unikke mod knap 4000 (2016) og 5000 (2018) se oversigten side 5 

Det tidlige musik publikum i regionen kender NEMF fra de tidligere festivaler og 600 er tilmeldt vores 
nyhedsbrev og mere end 3000 følger med på de sociale medier. Udover basen som tæller 65-75 medlemmer, 
hvoraf 15-20 også er frivillige hjælpere, har oktoberfestivalen desværre kun kunnet tiltrække meget få 
publikummere fra det øvrige Danmark / Sydsverige til den sjældent hørte tidlige musik. Dette skyldes 
primært tre ting; 

a) Mangelfuld markedsføring 
b) Det reducerede program 
c) At festivalen ligger i efterårsferien hvor mange holder ferie 

a) Den mangelfulde markedsføring skyldes både det pressede budget, samt for sen markedsføring, men også 
det reducerede program. Tidspunktet for markedsføringen har som regel været for sent ift festivalstart 
da vi har været nødt til at vente på at det meste af budgettet har været på plads, hvilket har været en 
stor udfordring da fundraisingen dels ikke har kunnet gå igang før regnskabet for den forrige festival 
foreligger eller at der er gået tilstrækkeligt med tid fra afslutningen af den forrige 
fundraisingsrunde. Dertil kommer fondenes behandlingstid; for alle tre år er de sidste fondstilsagn 
først kom i hus få uger før festivalstart.

b) Det har været svært at tiltrække regionalt publikum til det reducerede program, når vi tidligere har 
præsenteret et mere fyldigt program med mere profilerede samt flere kunstnere. Når vi ser på 
udviklingen fra 2018 og til i dag, kan vi konstatere at vi med 1/3 budget kun har formået at fastholde 
knap 10% af publikum (turn ups). Se oversigten side 5

c) Efterårsferien er en god periode at holde festival ift. kunstnerne og koncertstederne, men ikke ift. 
publikum, som ofte rejser væk på ferie. Særligt under pandemien har det været gunstigt at rejse i denne 
periode. Erfaringer fra andre festivaler viser imidlertid at tidspunktet for en festival med tiden 
bliver mindre relevant ift at fastholde og tiltrække nyt publikum, forudsat festivalens kunstneriske 

https://rema-eemn.net/members


indhold og brandingen har tilstrækkelig god kvalitet.

B) Omtale og relevans 
Trods stor medlems- og publikumstilbagegang fra de store festivaler er NEMF fortsat den største 
arrangør af tidlig-musik koncerter i Danmark ligesom Oktoberfestivalen fortsat også er den største 
festival målt både på antal koncerter og publikummere. Desværre er interessen for selve 
oktoberfestivalen naturligt mindsket i forhold til de tidligere festivaler, mens det er indtrykket at 
NEMFs kunstneriske profil sammen med flere radiotransmissioner og interviews, både har fastholdt og 
udbygget kendskabet til NEMF nationalt.
Godt hjulpet på vej af den spektakulære udendørs operakoncert som vi har afholdt hvert år i august 
siden 2019, har NEMF fået mere omtale, særligt lokalt. Der mangler dog stadig en stor international 
ugelang festival i Danmark og mange håber at NEMF, som den pt eneste oplagte arrangør, ad åre vil kunne 
genetablere en sådan festival. 

C) Økonomisk set kan vi med lettelse konstatere at Oktoberfestivalens budget lige siden starten både 
balancerer men også har udviklet sig fornuftigt med mere fondsstøtte fra år til år. Mens den første 
festival blev realiseret næsten udelukkende med støtte fra kommunen samt et par private sponsorer, er 
det gennem årene imidlertid lykkedes at få fondene til at støtte mere, så fondene efterhånden udgør en 
større del end kommunens bidrag. Der er ingen tvivl om at kommunens støtte er en forudsætning for at 
kunne bygge budgettet op med fonds- og sponsorbidrag. På samme tid er det både Kunstfondens og fondenes 
forventning at festivalen har markant lokal støtte. 
Desværre har vi til festivalerne i 2020 og 2021 været nødt til at bruge sponsorstøtte på 
sæsonkoncerterne, som er svære at fundraise til, samt til afdrag af gæld. Grunden til den lave 
entréindtægt er at mange medlemmer betaler højere kontingent for at gå gratis adgang til koncerterne.

Fra årsrapport 2021 side 7

D) Fremtidigt perspektiv
Vi mener at Oktoberfestivalen fortsat har et stort potentiale for at kunne tiltrække et større 
publikum, hvis det fremover lykkes at rejse et årligt budget på omkring tkr. 500,- 
Med et lidt større budget vil festivalen kunne bruge flere midler på regional og national markedsføring 
samt flere profilerede kunstnere for at tiltrække flere publikummere. Vi håber derfor at festivalen 
ville kunne øge budgettet i løbet af et par år med mere fondsstøtte. Denne fordeling ligger allerede i 
2022-budgettet, men det forudsætter at det kommunale bidrag bibeholdes på 2021-niveauet. 

Selvom det på sigt lykkes at få flere publikummere og få en større entréindtægt, er det ikke realistisk 
at forestille sig et et budget uden offentlig støtte. Ift. til fundraising vil det være en stor fordel 
hvis det kommunale bidrag blev fast, så fundraisingen kan komme igang tidligere end hidtil. Et fast 
kommunalt bidrag vil også øge muligheden for at Kunstfonden vil give fast og større støtte. 

Bestyrelsen for NEMF

https://www.nemf.dk/images/Bestyrelse/NEMF%20aarsrapport%202021.pdf


Om NEMFs festivaler 2016-2021

Efter den første festival i 2016, som i omfang næsten kunne måle sig med Stockholm Early Music Festival 
- SEMF, skrev fhv. musikchef i DR Steen Frederiksen bl.a. 

“Festivalen er landets største tidlig musik festival, og på så højt et kunstnerisk niveau, at den også må 
appellere til det store udenlandske tidlig-musik-publikum. Den store festival hvert andet år og alle de 
koncerter, som NEMF arrangerer i løbet af året, er blevet en hidtil uset succes blandt byens og oplandets 
borgere. For Næstved en fjer i hatten, der har gjort byen mere attraktiv for både indbyggere, tilflyttere og 
turister. Og et initiativ, der på kort og langt sigt har betydning for hele landets interesse for den levende 
tidlige musik. “

Efter den anden festival i 2018, der også havde en opera-opsætning på programmet, og dermed var 
sammenlignelig med BEMF - Boston Early Music Festival, fik vi dette skudsmål i Custos;

“NEMF er kendt som den største, mest aktive og kvalitativt bedste festival for ”tidlig musik” i Danmark. 
Barokmusikfestivaler er der andre steder i Danmark, men ingen andre steder end Næstved kan byde på danske 
operaopførelser og uropførelser. Det koblet sammen med byens middelalder arkitektur, kan den tidlige musik give 
os besøgende oplevelser, vi ikke vidste eksisterede. Tidlig-musik publikummet tager til Næstved pga. 
koncerternes kvalitet. Ingen andre steder i Danmark kan man opleve de kvalitetsmæssigt største europæiske 
ensembler, som NEMF har hentet til landet de seneste år. Desuden er NEMF’s opfindsomhed mht. de enkelte 
koncertsteder og 'indpakning' en attraktion. NEMFs festivaler og de mange enkeltstående sæsonkoncerter har 
bevist, at byen kan den slags, og der er skabt et lokalt publikum af en størrelse, der ikke er set andre steder 
i landet. Der er et stort dansk publikum til barokmusik og Næstved har faktisk selv bevist at kunne tiltrække 
det på lokalt plan - resten af Danmark er både imponerede over og misundelige på NEMF.”

 
Efter 2018-festivalen var det spændende om NEMF kunne fortsætte, men da færre medlemmer betaler mere i 
kontingent, som vi kan afdrage den gamle festivalgæld med, har det sammen med kommunens projektstøtte 



gjort det muligt både at fortsætte sæsonkoncerterne men også at iværksætte Oktoberfestivalen. 

Temakomponisterne har været John Dowland (2019), Heinrich Biber (2020), mens 2021-festivalen makerede 
500-året for den fransk-flamske komponist Josquin des Prez’ død. Vi vil med 2022-udgaven forsøge at 
tiltrække flere publikummere ved at præsentere velkendt musik af Bach og Telemann.  

”NEMF har gjort det igen. Sat Næstved på landkortet med en festival, der trækker publikum fra det meste af 
landet. Bliv endelig ved med det!” 
Jens Due / Sjællandske oktober 2019
 
På opdagelsesrejse i Næstved
Næstved Early Music præsenterede ukendte skatte i Herlufsholms kostskoles kirke. Her var man vidne til musikkens 
udvikling fra renæssance til barok. Det er sjældent, at en række koncerter kan rulle musikhistorien ud for 
ørerne af én, som det skete her. Tak til alle de musikere, der var med til det. 
Steen Frederiksen / Custos december 2020

Renæssance noir i Næstved
“Næstved Early Music Festival er et af fyrtårnene for tidlig musik herhjemme, som bringer solister og ensembler 
i verdensklasse til byen, og i år var der festival igen i sidste weekend. I otte koncerter over to dage kom vi 
godt rundt om Josquins værker, fra den strenge kirkemusik til flerstemmige (og endda vovede) sange, fra det 
dystre (renæssance noir) til det muntre. Det var to intense og berigende dage det var værd at rejse efter og i 
de smukkeste rammer på Herlufsholm, både i festsal og kirke. Tak til Peter Stevnhoved og hans team af frivillige 
for - endnu engang - at sætte Næstved på landkortet; vi glæder os allerede til næste år."
Jakob Christensen-Dalsgaard i Sjællandske oktober 2021
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Billetter og partoutkort på ɯɯɯِȇƺȅǔِƳǸ

Festivalpakke med partoutkort inkl. middag
fredag og lørdag på Herlufsholm
samt overnatning på Hotel Kirstine
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Herlufs Vokaler, kƏȸɀɎƺȇ�JɵǼƳƺȇƳȒȸǔ, dir.

NEMF CONSORT

���	ǯ��	������������	�������
ͼͻǤǦͼͽǤ���������ͼͺͼͼ��¤������������

�����������ǡ������������������

Ǩ�Jubilate !

www.nemf.dk 

http://www.nemf.dk


NEMFs årsrapporter 2014-2021
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