Til hvem det måtte vedrøre
Åbent brev vedrørende anvendelse af støttemidler
Vi er blevet bekendt med at Jonathan Ofir i et brev af 14.12.2019 beskylder NEMF for uretmæssig brug af
støttemidler, herunder skjult overbetaling af kunstnere.

Bestyrelsen i NEMF kan oplyse:
•

At NEMF ikke afdrager gæld med støttemidler opnået fra hverken Kunstfonden, Næstved Kommune
eller private fonde som støtter særskilte projekter o.l., men at NEMF bruger den bevilgede støtte, som
anvist, til at gennemføre det eller de projekter hvortil støtten er bevilget.

•

At NEMF ikke via overbetaling af kunstnere i nye projekter, afvikler gammel gæld til samme kunstnere
og at - alle kunstnere – gamle som nye – som optræder hos NEMF tilbydes normale honorarer.

•

At NEMF, i perioden 2017-2019, om det fremgår af vores årsrapporter (se oversigten i årsrapport 2019),
har haft en samlet indtægt af medlemskontingenter, sponsorater og private donationer på kr. 400.365,-,
mens NEMF i samme periode har betalt skyldige for i alt kr. 205.683,-

•

At NEMF er i færd med at afvikle resten af den samlede resterende gæld fra før 2019. Dette sker ved, at
samtlige af disse kreditorer via forhandling med foreningens advokat i slutningen af 2019, har indgået
en forståelse i form af en ‘stille akkord’ for en samlet gældspost på kr. 751.634,- med afvikling over 10 år.
Afviklingen af den gamle gæld vil ske med midler indhentet via medlemskontingenter, private
donationer, sponsorater samt eventuelt overskud ved anden aktivitet, som ikke er offentligt eller
fondsstøttet.

NEMF afholdt den ordinære generalforsamling den 7. marts 2020, hvor foreningens årsrapporter for 2018
og for 2019 blev forelagt og godkendt af generalforsamlingen. Beierholm er foreningens revisionsfirma,
og vi henviser til årsrapporterne på vores hjemmeside på https://www.nemf.dk/aboutnemf/arsrapporter-og-generalforsamlinger, for gennemgang heraf.
Af nedenstående bilag fremgår NEMFs historie samt prospekt for de kommende år samt 3 udtalelser om
NEMF fra NORDEM, Steen Frederiksen og Jens Due
Vi håber at denne erklæring kan sikre et fortsat godt samarbejde med alle bidragsydere, omkring
realiseringen af de kommende års projekter.
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Prospekt for Næstved Early Music Festival
Foreningen NEMF blev stiftet i november 2013 med det formål at lave en uges international festival med tidlig
musik, hvert andet år fra 2016 i Næstveds unikke middelalderby og på Herlufsholm. Næstved er med to store bykirker og flere andre historiske lokaliteter indenfor kort afstand, yderst velegnet til både koncerter og
byvandring, ligesom turen langs Susåen fra den historiske bymidte og ud til Herlufsholm Kirke, Klostergård og
Festsal også er meget attraktiv.
NEMF har fra de første sæsonkoncerter i 2014, haft en positiv
udvikling målt på aktiviteter og publikum og var allerede fra den
første festival i 2016, målt på aktiviteter på niveau med Stockholm
Early Music Festival (SEMF), som laver en årlig festival med 8-10
koncerter over en forlænget weekend samt et mindre antal
sæsonkoncerter end NEMF, til i 2018 næsten at have løftet sig til
at være på niveau med Boston Early Music Festival (BEMF), som
foregår over én uge hvert andet år, men som både præsenterer
koncerter og opera samt sæsonkoncerter.
Hvor SEMF med en omsætning på ca. DKK 2 mill. har en
indtægtsfordeling på 20% Stat - 20% Kommun - 20% Region 20% Biljettförsäljning - 20% Fonder och stiftelser samt privata
medel m.m. så var vi i NEMF fra starten bevidste om at det ville
blive svært at opnå en lige så høj grad af offentlig støtte.
Vi havde derfor en forhåbning om at især fonds- og
sponsorstøtte ville kunne kompensere for den offentlige støtte.
Efter de første seks år er NEMFs gennemsnitlige indtægtsfordeling ca. 10% stat - 25% kommune - 15%
entréindtægter - 22% fondsstøtte - samt 23% fra sponsorer, salg og private donationer samt ca. 5% fra
medlemskontingenter.
NEMF har foruden de to internationalt anerkendte festivaler i 2016 og 2018, som hver havde mere end 4000 turnups, også afholdt 63 sæsonkoncerter i perioden 2014-2019. NEMF gennemførte, på trods af underskuddet, 17
sæsonkoncerter i 2019, heriblandt en mindre oktober-festival i middelalderbyen med 7 koncerter. Koncerterne
blev overværet af i alt 2600 publikummere. Særligt den gratis Operaaften ved Susåen i august med ca. 1400 gæster
og Dowland-weekend-festivalen i oktober fik med 900 turn-ups også stor opmærksomhed.
Trods underskuddet på de to store biennale festivaler, som nu er sat i bero, er det foreningens intention at
forsætte med at præsentere tidlig musik-koncerter på et højt kunstnerisk niveau, som er attraktive for et større
publikum. NEMF vil dermed forsøge til fastholde Næstveds status som et centrum for tidlig-musik af
international interesse.

Fra 2020 planlægger vi blot fire markante projekter årligt samt et mindre projekt kombineret med den
ordinære generalforsamling, med en forventning om 3-5000 publikummere til de i alt 8-10 koncerter;

• Kammermusik med generalforsamling i februar/marts
• Påske-passion eller oratorium – udsat til august 2020 pga. corona-smittefare
• Udendørs operakoncert i løbet af sommeren
• Indendørs opera- eller korkoncert / senere også scenisk barokopera
• Weekendfestival i efterårsferien
Barok opera igen
Med de gode erfaringer fra opsætningen af Vivaldis opera ’IL GIUSTINO’ ved festivalen i 2018, er det vores
ambition på længere sigt atter lave én årlig scenisk barokopera-opsætning med internationale kunstnere og i
samarbejde med lokale institutioner. Opera-ambitionen vil kræve at vi i de kommende år styrker foreningens
organisation, med flere kompetencer i både bestyrelse, administration og produktion.
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NEMF er kendt i hele landet som den største, mest aktive og kvalitativt bedste festival for ”tidlig musik”
(især barokmusik og renæssancemusik). Barokmusikfestivaler er der andre steder i Danmark, men ingen andre steder
end Næstved kan byde på danske operaopførelser og uropførelser. Opera er attraktivt også for et stort publikum, som
ellers ikke er optaget af tidlig musik.
Tidlig-musik publikummet tager til Næstved p.g.a. 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 koncerters steder og ”indpakning” en attraktion.
NEMFs festivaler og de mange efterfølgende enkeltkoncerter 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. I Danmark bør byen – hvis man holder fast - kunne
opnå et ry, som barokmusik-by, der enten tiltrækker musikinteresserede eller i det mindste over få år fastslå et image
af kultur/(tidlig) musik by á la Horsens som stedet med de store/attraktive rock/pop-koncerter. Barokmusik sælger
naturligvis ikke umiddelbart billetter i samme omfang, men der er et stort dansk publikum til barokmusik. Næstved
har faktisk selv bevist det på lokalt plan - resten af Danmark er både imponerede og misundelige på NEMF.
I udlandet er der et endnu større publikum til tidlig musik, men at tiltrække et udenlandsk tidlig-musik publikum
koster penge og merarbejde. Det må vente til der er en sikkerhed for NEMF-festivalens langsigtede eksistens. Koblet
sammen med byens middelalder arkitektur kan den tidlige musik give os besøgende oplevelser, vi ikke vidste
eksisterede.
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Fhv. musikchef Danmarks Radio
Fhv. formand Léonie Sonnings Musikfond

NEMF’s betydning for borgere i Næstved kommune - og for alle andre i Danmark og verden med
interesse for renæssancemusik.
Netop hjemkommet fra en storslået oplevelse af Händels højt skattede storværk MESSIAS med Camerata Øresund
under ledelse af Peter Spissky, tænker jeg på, hvor heldige vi er i Næstved Kommune, at vi har en forening som
NEMF. Den har på få år givet et kolossalt tilskud til det lokale musikliv. Uden denne forening ville vi ikke have fået
disse meget store musikalske oplevelser.
Vi har i kommunen en god gammel bastion for klassisk musik, Næstved Musikforening. Men ”klassisk” betyder jo
netop i praksis musik fra den såkaldte Wienerklassiske periode, det vil sige fra cirka 1750 og fremefter. Der har i de
sidste par år været gode forsøg på at tilpasse foreningens repertoire til at dække god, seriøs musik (klassisk) helt op til
vore dage. Men perioden før Haydn, Mozart med mange flere, overlader vi trygt til NEMF. Deres høje niveau kan vi
slet ikke hamle op med.
NEMF har lavet internationale festivaler af meget højt format, også en del gratis operaforestillinger, således flere
udgaver af Messias, og de bliver bedre og bedre, selvom man næppe tror det muligt. Vi husker også opera ved Susåen
fra sommeren 2019. Det var en stor oplevelse for et sted mellem et og to tusind mennesker.
Det betyder meget for os alle, at der er et alsidigt udbud af musikgenrer, og her må også nævnes HICSUM
festivalerne, som ligeledes har været på et meget højt kunstnerisk niveau, og derfor også velbesøgte.
Uden kultur ville vi være fattige i mere end økonomisk forstand, og det er ikke så afgørende hvem, der står for det. Det
der betyder noget, er at DET ÉR DER.
NEMF’s bestyrelse gør en god og meget kvalificeret indsats, og det er tydeligt for enhver med forstand på musik, at der
er personer i bestyrelsen, der har et godt netværk med nogle af bedste og mest kendte kunstnere i tidlig musik. Det
betyder, at sloganet MÆRK NÆSTVED får mening for mange mennesker.
Da vi jo desværre mistede vort Storstrøms Symfoniorkester, synes jeg, det ville være godt at sikre det klassiske
musikliv – fra den tidligere periode (Renæssance) og helt op til vore dage – med faste bevillinger på budgettet.
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