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Høringssvar til Sparekataloget til 2023 budget Ballerup Kommune 

 

Vi har noteret os, at der er mange besparelser i Sparekataloget 2023 for Ballerup Kommune. 

Anerkender at det er en svær periode vi er inde i, og at der er flere udefrakommende faktorer, 

som p.t. påvirker verdens økonomien, og derfor også den danske økonomi både på statsligt, 

kommunalt og privat plan. 

 

Det er ikke nogen nem opgave I sidder med i kommunalbestyrelsen. Besparelser er altid 

upopulære, men nødvendige. 

 

Vi har kigget nøje på de mange forslag, og kan se, at kulturområdet naturligvis ikke går fri for 

besparelser, og vi tillader os hermed at knytte kommentarer til en evt. besparelse på bevillingen 

til Ballerup Musikfest. 

 

Ballerup Kommune har og er kendt for at være en kommune med et stort og godt kulturliv. 

Rigtig mange musikere rundt i landet har kommenteret på, at vi har så mange bands, orkestrer, 

kor, sanggrupper ensambler, dansegrupper og solister i vores musikliv i Ballerup.  

Ballerup Musikfest har den fantastiske egenskab, at vi er en bred Musikfest, hvor alle genre 

deltager. Derfor er Ballerup Musikfest også meget folkelig, og i al beskedenhed med til at samle 

borgerne i kommunen i et fællesskab. Rigtig mange borgere værdsætter Musikfesten, og ser 

frem til denne begivenhed med glæde. Ballerup Musikfest er med til at fastholde Ballerup 

kommunes kulturelle identitet. 

 

Ballerup Musikfest bliver planlagt, og afviklet på basis af frivillige kræfter. 

Vi er en gruppe meget entusiastiske mennesker, som bruger hundredevis af ulønnede timer på 

at arrangere og afvikle Ballerup Musikfest. Musikfesten bliver altid afviklet fra fredag til søndag, 

og i de 3 Musikfest-dage, gennemfører vi mere end 110 koncerter med over 100 timers musik 

og optrædener fremført af over 1.000 udøvere.  

Musikfesten 2021 var en udtagelse, og vi afviklede lidt færre koncerter (90 stk) og havde lidt 

færre udøvere pga. Corona-nedlukningerne i foråret 2021. 

Alle udøvere optræder gratis. 

 

Endvidere har der – med udtagelse af 2021 – altid deltaget gæster fra Ballerup Kommunes 

internationale kontakt kommuner / venskabsbyer. Det var altid været festligt og farverigt at 

havde gæster fra udlandet og ofte har det skabt grundlag for kulturudvekslinger. 
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Hvis I imod forventning skulle beslutte at reducere eller helt ophøre med at bevilge tilskud, vil 

det have meget store konsekvenser for Ballerup Musikfest. Vi vil blive tvunget til at begrænse 

antallet af scener = antallet af optrædener = begrænse antallet af deltagere osv. Vi vil med 

andre ord blive tvunget til at reducere Ballerup Musikfest proportionelt med eventuelt reduktion i 

bevilling. 

 

Ballerup Musikfest udgør en meget lille del af det samlede kulturbudget, men til gengæld får 

ALLE i Ballerup Kommune rigtig meget kultur for de penge, som bliver bevilget. 

 

Vi håber I er enige i ovenstående betragtninger, og at I fortsat vil støtte godt om et af 

kommunes populære ”kultur-events” = Ballerup Musikfest.  

Vi er i hvert fald klar til at yde endnu en frivillig indsats for at planlægge og gennemføre Ballerup 

Musikfest 18.-20. August 2023, hvis I bevilger penge i 2023 – og forhåbentlig det oprindelige 

budgetterede beløb. 

 

Med venlig hilsen 

Ballerup Musikfest Forening 

Winnie Jørgensen 
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