


Vision
Ambitionen med spillestedet Generator er at etablere et samlingspunkt for musik- og kulturlivet i Vestjylland. 
Et sted hvor store nationale kunstnere møder vestenvinden, og lokale ynglinge lærer at sætte sejl. Et sted for 
de smalle nicher og den brede folkelighed. Et sted med plads til både det nyskabende og legesyge og det 
velkendte og traditionsbundne.



Statsanerkendelse
Generator er, sammen med den stærke opbakning 
der er givet af Ringkøbing-Skjern Kommune, blevet 
anerkendt af staten. Anerkendelsen er kommet i 
form af Honorarstøtte. En ordning der gør det muligt 
at afholde ti statsstøttede koncerter i 2012. 

100% Non-profit
Generator er baseret på frivilligt arbejde – 100 % 
non-pro�t. Det vil sige, at et eventuelt overskud 
udelukkende går til at styrke kultur- og musiklivet i 
lokalområdet. 



En unik perle på den nationale kulturscene
Stemningen på Generator er allerede givet. Den over 100 år gamle 
generatorhal er omdannet til Generators midterakse - koncertsalen. 
En sal der med loft i kip, synlige spær, hvælvede vinduer og smukt 
murede udhæng til den tidligere kranbane ikke kan sidestilles med 
andre spillesteder i landet. 

Renoveringen
Forsyningen renoverede i år 2007 den udvendige del af bygnings-
værket, med henblik på at føre huset tilbage til sin oprindelige stand.
Under tilbageførelsen af skifertaget blev der for eksempel brugt sten 
fra det spanske stenbrud, som leverede sten til det oprindelige tag 
100 år tidligere.
Bygningen �k Bevaringsprisen i år 2007 for det �otte renoveringsar-
bejde.



Mulighedernes rum
Generator er mulighedernes rum. Med øvelokaler, lounge, møde-
lokaler og workshoprum er der ingen grænser for kreativiteten. 
Generator bliver et fælles rum, hvor man mødes på tværs af uddan-
nelse, interesser og baggrund. Et rum, hvor der er faciliteter til at 
udvikle og skabe sine egne ideer. Et rum, hvor der er mulighed for at 
engagere sig og tage medsvar i både Generator og foreningslivet i 
huset og det lokale samfund.  

Entre med garderobe og opholdsrum/loungeområde
Smukt renoveret koncertsal - den gamle Generatorhal
Rustik og autentisk barområde
Øvelokaler
Mødelokale
Administrationskontor
Workshoprum
Køkken
Depotmuligheder
Handicapvenlig stueetage
Gode udvidelsesmuligheder





Synergieffekten
Ved at samle det daglige miljø i øve- og foreningslokalerne med en professionel scene for nationale 
kunstnere, vil vi skabe et forum, hvor den professionelle musikscene i Danmark kan inspirere og udfordre 
den lokale scene bedst muligt. At de lokale spirer får kontakt og kendskab til den etablerede musikbranche, 
skaber en synergie�ekt, som understøtter den opblomstring der allerede foregår i det lokale miljø. En 
opblomstrin som Generator er en del af, blandt andet med de fantastiske lokaler vi kan stille til rådighed.

    ”Det er rigtig glædeligt med et spillested i Ringkøbing. Generator vil blive et knudepunkt
    for byen, som vil skabe synergie�ekt for hele kulturlivet i området.” 

                                      Pia Vestergaard
                                              Bestyrelsesmedlem i Generator 

                                                Repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalget     

                                      Ringkøbing-Skjern Kommune



Musikprogrammet

Generator vil minimum to gange om året udsende et musikprogram. Programmet vil blive husstandsomdelt i 
Ringkøbing-Skjern kommune, men skal også vække interesse og nysgerrighed udenfor storkommunens 
grænser. Ambitionen er også at nå ud til et bredt publikum rent aldersmæssigt. 

Generators musikpro�l som professionel musikscene, bliver en balance mellem at ramme den brede 
musiksmag og at afsøge forskellige nicher indenfor den rytmiske musik. På den måde vil vi skabe folkelig 
opbakning og fremme den musikalske nysgerrighed og tolerance. Muligheden for at opleve horisontudvi-
dende arrangementer med rytmisk musik er meget lille i Vestjylland. Vi arbejder derfor på at kunne levere et 
kulturelt produkt, som normalt hører metropolerne til.



Afholdte koncerter:
Hymns from Nineveh
The Blue Van
Tamborine Men
Striving Vines
Xylop m. Jakob Dinesen
I Got You On Tape, P3 Guld vindere 2010
Xylop feat. Jakob Dinesen
Die Herren (U2 cover band) 
Kresten Osgood/Thomas Morgan/Søren Kjærgaard
Hip Hop Jam m. Pede B & DJ Noize
 

Jonas K.P.
Electrojuice
Martin Lau Kvartet
When Saints Go Machine, P3 GULD vindere 2012
Girls in Airports
Nixon Folk
Dirty Gund/Hover Cover
James Rasmussen Trio (Spil Dansk 2012)
Lydmor



"Betydningen af et spillested som Generator kan ikke fremhæves nok. Så længe jeg kan huske, har der manglet et sam-
lingssted for den store kreative energi, der er i musiklivet i Ringkøbing og endelig har vi fået det! Etableringen af Generator 
kommer til at betyde, at der kommer mere højkvalitets musik til byen, og det er utrolig vigtigt for de mange talenter, der er i 
området.” 
             
                                                             Kresten Osgood     
                                                                 Jazzmusiker      



”Etableringen af Spillestedet Generator er en ”landvinding” af de helt store for Ringkøbing og omegn. 
Generators tilblivelse har allerede givet stor genklang blandt såvel etablerede som kommende musikere i området. Dette vil i 
fremtiden også gælde musikere udefra. Lige så vigtigt det er, at supporte de lokale musikere, lige så vigtigt er det, at få 
tiltrukket spændende og dygtige musikere udefra. Det kan inspirere, det kan man lære af, dem kan man spille sammen med 
og have som interessante gæster. Nøglen til dette er Generator, et veletableret spillested med gode faciliteter, en god scene 
og en koncertsal med en god akustik.”                       
                                                Ib Kjeldsen
                                                         Musiker og tidligere koncertarrangør



Ringkøbing med en tilskuers øjne
Generator er centralt beliggende med nem adgang til o�entlig transport og byens centrum. Spillestedet vil 
derfor gavne bymiljøet i Ringkøbing, og bygningen vil sammen med andre karakteristiske bygninger langs 
jernbanen – Pakhuset og stationen – repræsentere Ringkøbing, som en �ot og traditionsrig købstad, og nu 
også som en by der skaber nyt liv i gamle bygninger. 



Betydning for lokalområdet
Generator vil tilføre en masse energi til Ringkøbings byliv. Dels vil koncertprogrammet jævnligt samle folk fra 
et stort opland, og dels vil det daglige liv og miljø i huset smitte af på lokalsamfundet.
Attraktionsværdien i Generator vil i sidste ende også medføre at �ere vælger at �ytte til Ringkøbing. 
Virksomheder får nemmere ved at tiltrække og fastholde kvali�ceret arbejdskraft, som ønsker at bosætte sig i 
området.
Generator bidrager til, at Ringkøbing-Skjern har en plads på det kulturelle Danmarkskort. 
 



Billeder:

s.2      Hymnes from Nineveh, 29/9-2012, Generator
s.3      Koncertsal, Generator
s.4   Medspiller på Ringkøbing byskilt 2010
s.6      Arbejdsweekend på Generator

s.7   Striving Vines,19/5-2012, Generator
s.8   Tambourine Men, 26/4-2012, Generator
s.9   When Saints Go Machine, 14/7-2012, Generator
s.10  Generator



Kontakt:

Den Selvejende Institution Generator
www.spillestedet-generator.dk

Formand            Henning Lukasen   29467323   henning@apovest.dk
Næstformand        Søren Knudsen       26236950   sk@med-spil.dk

Bestyrelsesmedlemmer   Peter Sand
                Matias Nørgaard    
                Pia Vestergaard
                Steen Davidsen
                Dan Skou
                Søren Holm
                Thorkild Mach
                Jørgen Iversen

                



m e d  v e n l i g  h i l s e n

G e n e r a t o r
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