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Midtvejsundersøgelse af COVID-19 situationens konsekvenser for amatørkulturen 
 
 
 
I april 2020 udsendte AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd i samarbejde med Amatørmusik 
Danmark og DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst, første del af en 
spørgeskemaundersøgelse, i forsøget på at afdække de økonomiske konsekvenser af Covid-19 
krisen. Rapporten kan læses HER. 
 
Vi håbede at vi primo 2021 ville kunne udsende anden og sidste del af undersøgelsen og at vi ville 
være på den anden side af krisen. Men sådan er virkeligheden ikke, og AKKS’ bestyrelse har derfor 
besluttet også at udsende en midtvejs-trivselsundersøgelse, som skal tage temperaturen på 
amatørkulturen, som situationen er lige nu i begyndelsen af 2021.  
 
Undersøgelsen er udsendt til landsdækkende organisationer og lokalforeninger under hhv. DATS 
og Amatørmusik Danmark, og der er indkommet i alt 270 besvarelser, som fordeler sig på 73 
besvarelser fra foreninger under DATS og 197 fra foreninger under Amatørmusik Danmark. 
 
Undersøgelsen løb fra 31. januar til 22. februar 2021 og skal altså ses i lyset af de retningslinjer og 
restriktioner, der var gældende på dette tidspunkt.  
 
I undersøgelsen spørges bl.a. ind til om man er bekymret for foreningens fremtid, om foreningen 
er lukket eller lukningstruet og om man er bekymret for medlemsnedgang. Derudover spørges der 
også ind til evt. aflysninger i indeværende og kommende sæson, samt om hvilke konsekvenser 
(gode og dårlige) man har oplevet ved krisen. Endelig spørger vi foreningerne, hvad AKKS, DATS og 
Amatørmusik Danmark kan gøre for at hjælpe dem.  
 
Helt overordnet viser undersøgelsen at mange på nuværende tidspunkt, næsten et år efter første 
nedlukning, ér bekymrede for deres forenings fremtid. 43,7 % svarer ja til at de er bekymrede, 
mens 56,3 svarer nej. Selvom der er en lille overvægt af nej-svar, når det gælder bekymring for 
selve foreningens fremtid, udtrykkes der i stort set samtlige af undersøgelsens svar bekymring i 
forhold til flere punkter. Bl.a.: 
 

• Medlemsnedgang  
• Manglende aktiviteter i foreningen og heraf manglende social kontakt og et faldende 

kunstnerisk niveau 
• Økonomi 

 
Medlemsnedgang 
Den allerstørste bekymring går på at man er bange for at miste medlemmer. 22,2 % svarer at 
de allerede nu kan se en nedgang i medlemstallet, 47 % svarer nej, mens 30,7 % svarer at de 
endnu ikke har overblik over evt. medlemstab.  
 

”Under første nedlukning var der 8 der meldte sig ud. Nu er der 2 mere på vej ud. Det er helt umuligt 
at få nye medlemmer under nedlukning så der venter et stort arbejde i at få nye (eller gamle) ind.” 
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”Vi er bekymret for at miste vores medlemmer og især hele vores børne- og ungdomsarbejde. Mange 
er allerede sprunget fra og som det ser ud nu, så kommer vi ikke til at tilbyde aktiviteter for den 
gruppe før tidligst til efteråret.” 
 
”Vi er bekymrede for, om vi kan få foreningen på benene igen efter den lange nedlukning, fordi folk 
mister interessen, finder alternative aktiviteter eller simpelthen er blevet angste for smitte, så de ikke 
tør vende tilbage.” 
 

Som ovenstående citater viser, er mange både nervøse for at miste medlemmer, og ser også en 
stor udfordring i at rekruttere nye medlemmer fremadrettet. Det er den usikkerhed, som for 
mange fylder allermest, at man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan det reelt ser ud med 
medlemstallet, når aktiviteterne for alvor starter op igen.  
 
Er foreningen lukningstruet? 
I forlængelse af spørgsmålet om evt. medlemsnedgang spørges ind til om foreningen på 
nuværende tidspunkt er lukket eller lukningstruet. Her svarer 14,8% ja til at foreningen er lukket, 
74,4 % svarer nej, mens 10,7 % svarer at foreningen potentielt er lukningstruet.  
 
Her er man nødt til at nævne, at flere besvarelser viser at man opfatter ’lukket’, som midlertidigt 
lukket grundet nedlukning af foreningslivet, og ikke permanent lukket, som var udgangspunktet 
for spørgsmålet. Derfor er de 14,8 % muligvis ikke helt retvisende.  
 
Men igen er det bekymring i forhold til medlemsnedgang, økonomi og manglende aktiviteter, der 
præger svarene, uanset om man ser sig selv som lukningstruet eller ej:  
 

”Økonomi og medlemsnedgang. Med 50 % medlemmer kan vi ikke fuldt dække vores udgifter.” 
 
”Hvis der ikke sker ændringer i vores muligheder for at skaffe penge til indkøb af materialer, nursing af 
medlemmer samt at nuværende medlemmer vælger ikke at fortsætte medlemsskabet - ja så er det nok et 
spørgsmål om tid inden vi må lukke.” 
 
”Vores forening er en vokalgruppe på 9 sangere, og da man hverken må mødes mere end fem personer eller 
synge sammen uden stor afstand, er det ikke muligt for os at mødes.” 
 

Og derudover er adgang til lokaler et problem:  
 

”Vi holder ikke lukket, men der hvor vi holder til er lukket.” 
 
”Så længe der er nedlukning, har vi end ikke mulighed for at have et lokale.” 
 
”Nægtet adgang til lokaler da de er kommuneudlejet.” 

 
Man er ligeledes bekymret for om det overhovedet er muligt at finde egnede lokaler, når der 
åbnes for aktiviteter igen. For mange vil man, grundet afstandskrav, skulle finde større lokaler. Og 
det er vanskeligt, da  
 

”Lokaler til brug for kor med 40+ personer er umulige at finde (…)” 
 
”Før alle restriktioner og anbefalinger ophæves, er det næppe muligt at finde lokaler.” 
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”Frygter at koret helt kommer til at blive lukket. Sidste år var vi 56, men nu er vi færre, vi tager ikke nye ind, 
selvom der er venteliste, for vi kan ikke skaffe et lokale, der er stort nok.” 

 
Blandt svarene er der dog også et enkelt positivt eksempel i forhold til lokaleproblematikken:  
 

”Der er etableret et bedre netværk lokalt omkring lokalebooking og generel erfaringsudvikling. Der er rift om 
alt for få store lokaler i vores kommune. Kommunen hjælper dog, og er kreative.” 

 
Man kan kun opfordre til at der etableres samarbejder og netværk rundt om i landet, mellem 
foreninger og kommune i forhold til lokalebooking.   
 

 
 
 
Planlægning af aktiviteter 
96,6 % af besvarelserne lyder på, at man har aflyst aktiviteter i indeværende sæson 2020/2021, og 
man endnu ikke ved om det er realistisk at kunne afvikle aktiviteter i resten af denne sæson. Man 
er meget afventende i forhold til udmeldinger omkring restriktioner og retningslinjer. Nogen 
prøver stadig at re-planlægge, mens andre helt har opgivet: 
 

”2021 er aflyst indtil juli måned (mindst)” 
 
”Som tingene er lige nu, har vi meldt ud at vi fastholder datoer til de kommende aktiviteter og arrangementer 
men planlægger ikke mere end vi kan aflyse/flytte uden at det har økonomiske konsekvenser for koret eller 
andre.” 
 
”Vi foretager hele tiden en løbende revurdering af vores kalender. Der skal være noget at glæde sig til. Så må 
vi revurdere efterhånden som tingene ikke er mulige.” 
 
”Vi regner ikke med at kunne gennemføre koncerter; men starter prøver så snart vi må forsamles mere end 
5.” 
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Næsten 40 % er endnu ikke gået i gang med at planlægge aktiviteter i sæsonen 2021/2022, mange 
tør simpelt hen ikke gå i gang med planlægning, som måske alligevel skal aflyses.  
 

”Da vi endnu ikke kan mødes, giver det ingen mening at planlægge noget, som vi måske kommer til at aflyse - 
vi afventer situationen!” 
 
”Vi forholder os i betragtning af situationen mere afventende mht. at træffe nye aftaler, end vi ellers ville 
have gjort.” 

 
60,4 % er gået i gang med at planlægge aktiviteter, men for mange er det med forbehold 
og forbundet med stor usikkerhed: 

 
”Der er et par modeller på "Tegnebrættet" men alt afhænger af forsamlingsstørrelsen.” 
 
”Vi holder online læseprøver - men med en opsætning på +100 mennesker på scenen - 100 bag scenen og - 
min. behov for 500 - 600 tilskuere hver aften, så er vi max presset på forsamlingsforbuddet. Det er en kæmpe 
opsætning der kræver mange mdr. og mange folk.” 

 
”Vi planlægger med varsomhed, men glæder os over at have erfaret en høj grad af fleksibilitet, både 
organisatorisk og musikalsk, hos medlemmer og samarbejdspartnere.” 
 

 

 
 
 
Savn og et stort engagement 
Ét er at man ikke kan udføre de sædvanlige kunstneriske aktiviteter, men noget andet er det savn 
man i foreningerne har i forhold til det sociale liv. Besvarelserne bærer i høj grad præg af, at den 
sædvanlige sociale kontakt man har med hinanden til prøver og øveaftener er uvurderlig. 
 

”Medlemmerne savner den ugentlige kontakt og stimulering af godt humør i forbindelse med koraftner.” 
 

”Vi er et meget socialt kor, og det har været en omvæltning efter corona. Kageordning og fester har været 
aflyst siden foråret, og samtaler på kryds og tværs er ikke hvad de har været.” 
 



 

 5 

”Primært sociale konsekvenser - mangel på samvær ved ugentlige prøver og ekstraprøver.” 
 
”Det sociale lider (sammenhold/sammenhængs kraft).” 

 
Ikke desto mindre er der, trods bekymringer på foreningens vegne, og et kæmpe savn efter at 
kunne udføre kunstneriske og sociale aktiviteter, beskrivelser af at man i flere foreninger oplever 
et stort engagement blandt kernemedlemmerne. Det kan godt være man er sat på pause grundet 
nedlukning, men man er klar til at gå i gang så snart, der bliver givet grønt lys. Og nogle foreninger 
har i nedlukningsperioden fået øjnene op for at man også fremadrettet vil kunne benytte 
forskellige online-løsninger, til bestyrelsesmøder m.v. og dermed være mere effektive i det 
administrative arbejde.  
 
Genåbning 
Der efterspørges endnu klarere retningslinjer fra myndighederne i forbindelse med genåbningen, 
når det gælder retningslinjer, restriktioner osv. og i samme forbindelse ønskes at de 
landsdækkende sammenslutninger hjælper til med at formidle disse meldinger, så der ikke er 
nogen tvivl om hvad man må, hvor mange man må være, hvor store lokalerne skal være, evt. 
særlige foranstaltninger i forhold til at kunne afvikle prøver og koncerter osv.  
 
I forbindelse med en kommende genåbning er der ligeledes ønsker om at AKKS, DATS og 
Amatørmusik Danmark hjælper med at sætte et øget fokus på amatørkulturen og derigennem 
forhåbentlig sikre medlemstilgang og stabilitet i forhold til prøveaktiviteter, publikum til 
koncerter/forestillinger, og i sidste ende også en styrket økonomi.  
 

”Støtte os med gode ord og holde Kulturministeriet fast på betydningen af at have et amatørmusikliv. 
Livskvaliteten bliver ringere uden musik og samvær/samarbejde om at skabe musik.” 
 
”Håber I vil fortsætte med at tale amatørernes sag omkring kultur, teater, sang og musik i en svær tid som 
rammer alt og alle.” 

 
AKKS, DATS og Amatørmusik Danmark udsender efter planen en 3. og afsluttende del af 
undersøgelsen om COVID-19 situationens konsekvenser, når amatørkulturlivet igen er åbent for 
aktiviteter og er tilbage til noget der ligner normale tilstande. Forhåbentlig primo 2022.  
 
Amatørmusik Danmark og DATS har hver udarbejdet et notat om ønsker til en genåbning. Disse 
kan læses HER. 
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