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Finanslov: Regeringen vil med sit finanslovsforslag spare lidt
over 11 millioner kr. på landets fem landsdelsorkestre. Det
rammer Sønderjyllands Symfoniorkester med en besparelse
på 3,1 millioner kr. over fire år.
Bjarne Rasmussen, der er konstitueret formand for
Sønderjyllands Symfoniorkester, er chokeret.
Lige nu står orkestret til at miste 3,1millioner kroner i støtte
fordelt over fire år fra 2016.
Orkestret står i forvejen i en udfordret situation, da det kom ud med et uventet
underskud på tre millioner kroner sidste år.
I år forventes også et underskud på knap tre millioner kroner.
- Det er absolut en alvorlig situation.
Sønderjyllands Symfoniorkester er en af de største kulturelle fyrtårne i området.

Mistede 400.000 i år
- Når man går ud og argumenterer for at flytte arbejdspladser til Sønderborg, skal der
også være kultur.
Folk vil ikke flytte til et kulturelt uland, siger Bjarne Rasmussen.
Symfoniorkestret har i år gennemført en genopretningsplan for at rette op på
økonomien. Men i sommer reducerede Kulturstyrelsen tilskuddet i 2015 med 400.000
kroner, da der skulle spares. Orkestret havde inden spareforslaget sat en stor indsats
ind for at ska!e flere penge fra fonde.
- Hvis finansloven går igennem, og vi ingen opbakning får fra fonde, så må jeg få det til

at hænge sammen. Det vil højst sandsynligt betyde yderligere reduktion i orkestrets
besætning. Men mit håb og mit indtryk er, at det må kunne lykkes at dække de
manglende statsstøtte-kroner med fondsmidler, siger Nikolaj Andersen, der er
musikchef i orkestret.
Orkestret har lige nu 56 musikere ansat, mens otte stillinger ikke er besat for at spare
på lønbudgettet.
Der er også blevet skåret i denne sæsons ellers planlagte sæsonprogram, hvor det
kunne lade sig gøre.

FAKTA

Økonomisk symfoni
Kulturministeriet skulle støtte Sønderjyllands Symfoniorkester med 40,4 millioner
kroner i 2015, men det er skåret ned til 40 millioner kroner.
Symfoniorkestret får også støtte fra Sønderborg, Kolding, Tønder og Aabenraa
kommuner i form af enten kontant støtte eller huslejestøtte.
Desuden får orkestret støtte fra fonde samt det danske mindretal i Tyskland.
Sønderjyllands Symfoniorkester spiller mellem 160-170 koncerter i året. Det er alt
fra små koncerter til store koncerter i Alsion i Sønderborg, hvor orkestret hører
hjemme. Her er det en lille koncert i indkøbscentret Borgen i Sønderborg. Arkivfoto:
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