Referat af den ordinære generalforsamling i
NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL
7. marts 2020 på Herlufsholm
ad 1) Nils Byskov-Ottesen valgtes som dirigent på bestyrelsens forslag og konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
ad 2) Formand Peter Stevnhoved gennemgik aktiviteterne og gav en status på perioden
fra foreningens første aktiviteter i 2014 til og med den afsluttede sæson 2019, med
udgangspunkt i de udarbejdede årsrapporter fra revisorfirmaet Beierholm.
Desuden opridsedes planerne for indeværende og kommende år.
Beretningen skulle ikke vedtages, men forsamlingen tilkendegav sin tilslutning.
For uddybning henvises der til årsrapporterne for 2018 og 2019.
ad 3) Revisor Kenny Isaksen fremlagde årsrapporterne for årene 2018 og 2019, og
konkluderede at foreningen fortsat er ’going concern’ såfremt budgettet for 2020 kan
realiseres. Igen tilkendegav medlemmerne deres tilslutning.
ad 4) Bestyrelsens forslag om fortsat kontingent på kr. 500,- for ordinære medlemmer
blev tiltrådt.
ad 5) De tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen har efterfølgende
konstitueret sig med Peter Stevnhoved som formand, Nina Pavlovski som sekretær og
Steffen Gliese som kassererer.
ad 6) Kenny Isaksen fra revisionsfirmaet Beierholm i Slagelse-afdelingen blev valgt, som
revisor.
ad 7) Der var ingen indsendte forslag, hverken fra medlemmer eller bestyrelse.
ad 8) Der var under eventuelt en kort, positiv diskussion af bestyrelsens planer om at
etablere en støtte-/venne-forening med henblik på at øge foreningens muligheder for
indtægter, samt formalisere det frivillige arbejde.
Forslag udarbejdes til en sådan af bestyrelsen sammen med interesserede medlemmer.
Derefter opløstes generalforsamlingen i god ro og orden.
Referent: Steffen P. Gliese
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Historie og Prospekt for Næstved Early Music Festival
NEMF har, udover en lang række sæsonkoncerter, i 2016 og 2018 gennemført to kunstneriske
succesfulde og internationalt anerkendte festivaler for tidlig musik – desværre med
underskud.
Sæson 2019 er gennemført i balance og i perioden 2020-2024 planlægges derfor blot fire årlige
markante projekter, mens gælden fra 2018 afdrages med medlemskontingenter, sponsorater
og donationer.

Historie
NEMF blev stiftet som forening i november 2013 med det formål at lave en uges international
festival med tidlig musik hvert andet år fra 2016 i Næstveds unikke middelalder.
Der findes langt over 100 tidlig musikfestivaler på verdensplan som har et virkeligt interesseret
publikum på over 100.000 , som gerne rejser efter festivalerne. NEMFs serie med biennale
festivaler har foreløbig været den eneste Danmark, til gengæld er den tidlige musik-scene i
mellemtiden vokset i Danmark, blandt andet med flere mindre weekend-festivaler for tidlig
musik, herunder NEMFs nye weekend-festival, som blev afviklet første gang i oktober 2019.

Faciliteter
Verdens største festival for tidlig musik i Utrecht, havde i 2019 havde 70.000 besøgende til 228
arrangementer heraf 98 koncerter, men mindre kan også gøre det især hvis man som i Næstved
har optimale historiske rammer og faciliteter til at kunne lave en række koncerter over nogle
dage. Tre store middelalderkirker indenfor kort afstand samt andre historiske sale som egner sig
til mindre koncerter eller foredrag er helt optimalt til en mindre festival, hvor man kan bruge
bymidten til en spændende historisk-musikalsk byvandring, ligesom turen langs Susåen fra
bymidten og ud til Herlufsholm er attraktiv. Det ville dog være et stort plus om der også fandtes et
historisk teater, med naturlig akustik og godt publikums-udsyn. Den høje lade på
Rønnebæksholm ville med få tiltag kunne gøres til velegnet sted til både koncerter og opera.
Der har fra starten været to større udfordringer med festivalen;
1) At skaffe tilstrækkeligt med finansiering til at kunne gennemføre en større biennal festival
2) At skaffe tiltrækkelige overnatningsmuligheder for både kunstnere og tilrejsende gæster
Vi har i NEMF fra starten været inspireret af og samarbejdet med Stockholm Early Music
Festival – SEMF som finder sted hvert år i juni med fire dages koncerter et budget på ca. 2 mill
DKK, men allerede i 2014 besluttede vi at satse på at lave en tre-dages festival hvert andet år, og
første gang bare med et budget på 1 mill DKK.

Publikums-udvikling
Vi har helt fra starten været meget bevidste om at have en klar strategi for publikumsudvikling,
for at være sikre på at der ville være publikum til den første festival. Der har ikke været tvivl om at
nogle af de mange tidlig-musik-fans som findes i Danmark og Sydsverige ville være interesserede
i at komme, mere spændende og vigtigt var det at finde ud af hvor mange lokale som ville komme.
Ved hjælp af en lang række sæsonkoncerter, hvoraf flere blev transmitteret af DR-P2, fik vi fra
2014 og frem til den første festival opbygget et solidt lokalt publikum op og medlemstallet nåede
ved første festival op på 366, heraf 256 fra Næstved kommune.
NEMF har også været involveret i andre arrangementer og var blandt andet initiativtager til
Næstveds nye Vinfestival, som blev afviklet i 2015 i samarbejde med Cityforeningen. Desværre
viste det sig at vinfestival-publikummet ikke var identisk med koncert-publikummet.

Festival 2016

Trods afslag fra Region Sjælland om støtte få dage før festivalstart, besluttede vi at gennemføre
hele festival programmet med Jordi Savall som ’Artist in residence’. Trods god omtale i den lokale
presse og 4000 turn-ups (650 unikke gæster) havde festivalen et underskud på knap tkr. 300,Foruden vores 366 stampublikummer (medlemmer) havde vi desuden knap 100 gæster fra resten
af DK og udlandet. Desuden besøgte andre 300 lokale gæster flere af festivalens 25 arrangementer
heraf de 6 store koncerter.

2017 med Reformationsjubilæum
Ved hjælp af samarbejdet med Næstved Provsti omkring Reformationsfejringen fik vi i 2017
afholdt 10 sæsonkoncerter / arrangementer og reduceret gælden med ca. tkr. 60,-

Til festival 2018 besluttede vi, på baggrund af den store publikumsinteresse vi havde haft ved
den første festival i 2016, samt positive forhåndsreaktioner fra de store fonde, at udvide
programmet ved at supplere koncerterne med både artist-talks samt en større scenisk operaproduktion med 3 opførelser på Grønnegade.
Festival 2018 havde 4500 turn-ups med ca. 800 unikke publikummere, men forventningen var
6000 turn-ups med 1000 unikke. Med det udvidede program rykkede NEMF forbi SEMF og var
nu på niveau med Boston Early Music Festival - BEMF som foregår over én uge hvert andet år
med både koncerter og opera foruden en række spektakulære sæsonkoncerter.
Det er generelt nemmere at fundraise til opera end til egentlige barok-koncerter, og det var derfor
vores håb at netop opera-produktionen ville øge interessen for at få de store fonde til at støtte
mere. Hverken operasatsningen eller de øvrige koncerter gav den ønskede ekstra fundraising, ej
heller øget billetsalg og resultatet blev med et større underskud på tkr. 546,Opera-produktionen alene havde en omsætning på tkr. 500,- og et underskud på tkr. 350,- En
sammenlignelig Concerto Copenhagen-produktion af en anden Vivaldi-opera ved Copenhagen
Opera Festival i 2014 balancerede med et budget på 1,5 mill. Sæsonkoncerterne havde et særskilt
underskud på ca. tkr. 100,- hvilket primært skyldtes at vi gennemførte Messias til jul for at
fastholde medlems- og sponsorinteressen.

Sæson 2019 – økonomisk stabilisering
Årets to store projekter Operaaften ved Suseåen og weekend-Dowland-weekend-festivalen ‘en i
oktober balancerer, så selvom sæsonkoncerterne i 2019 samlet giver et mindre underskud - er det
med hjælp fra den trofaste medlemsskares kontingenter samt private sponsorater og donationer
lykkedes os at reducere gælden.

Prospekt for de kommende sæsoner
For 2020-2024 planlægger vi derfor blot fire markante projekter samt et mindre projekt
kombineret med den årlige generalforsamling årligt, med en forventning om 3-4000
publikummere;

• Kammermusik & generalforsamling i februar/marts
• Påske-passion eller oratorium
• Udendørs Operakoncert i løbet af sommeren
• Indendørs Operakoncert i september (senere scenisk opera)
• Weekendfestival i oktober (sidste weekend i efterårsferien)
Når vi har fået afviklet gælden og økonomien er kommet i balance, er det vores ambition at
forsøge at begynde at lave én årlig scenisk barokopera og gerne i samarbejde med lokale aktører.
Der er i disse år stor efterspørgsel fra publikum efter at kunne opleve autentisk barok-opera ,
næsten lige meget hvor i verden. Vi ønsker derfor at udvide den årlige indendørs opera-koncert i
september fra at være et koncert-projekt over et par dage til at være et scenisk opera-produktionsforløb over ca. én måned. De kommende års fundraising vil vise om det kan lade sig gøre.
Vi har undersøgt muligheden for et sådant opera-samarbejde med lokale aktører som
Ungdomsskolen, Musikteater Næstved og Talentskolen, som er interesserede. Hvis dette projekt
kan realiseres vil Næstved i så fald blive det eneste sted i Danmark (og Sydsverige), udover Det
Kgl. Teater, hvor der jævnligt præsenteres barokopera i et fast produktionsforløb.
Opera-ambitionen vil kræve at vi i årene forinden har forberedt en styrkelse af bestyrelsen samt
administrationen. Flere personer med både kompetence og erfaring fra hhv. erhvervs- og
kulturlivet har vist interesse for at træde ind i bestyrelsen såsnart gælden er ryddet af vejen.
Indtil videre har vi meddelt det europæiske netværk for tidlig musik-festivaler REMA at vi afstår
fra at lave biennale festival 3. uge i august, men hvis opera-ambitionen bliver indfriet, vil der over
tid selvfølgelig stadig være mulighed for at genopbygge den store internationale festival ved at
lave en række koncerter omkring opera-produktionen i september som dermed kan befæste
Næstveds status som centrum for tidlig-musik.
Mens vi arbejder videre på at indfri de fremtidige ambitioner kan vi glæde os over, at vi her i
Næstved på få år lykkedes med at opbygge et godt lokalt publikum ved at præsentere koncerter på
et højt kunstnerisk niveau, som også har formået at tiltrække publikum andre steder fra. Så
selvom der stadig mangler en stor international barokfestival i Danmark har vi dog fået sat vores
smukke by på både det nationale, som det internationale kulturlandkort med den tidlige musik.
Bestyrelsen for www.nemf.dk

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.

Steen Frederiksen
Næstformand foreningen Tidlig Musik i Danmark
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.

Jens Due
Tidligere musikskoleleder og medlem af bestyrelsen for Næstved Musikforening

