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Baggrund
Kampen for et spillested i Ringkøbing har en årtier lang forhistorie. Flere projekter har været på 
tegnebrættet uden at få den endelige politiske opbakning. Men efter at drømmen i en årrække var 
parkeret i skrivebordsskuffen, er den nu blevet realiseret af Foreningen Medspil ledsaget af en 
styregruppe bestående af en række ressourcestærke erhvervsfolk og kulturpersonligheder. 
Realiseringen af projektet foregår i tæt samarbejde med Kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-
Skjern Kommune og med stor støtte og velvilje fra Ringkøbing-Skjern Forsyning som er ejer af 
bygningerne.

Foreningen bag
Foreningen Medspil blev dannet i begyndelsen af 2010 af en mindre gruppe aktive og 
musikinteresserede unge efter initiativ fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningens formål og 
vision er at skabe rammen om både en professionel scene af nationalt format og et gunstigt og 
blomstrende miljø for musikken i Ringkøbing og omegn.
Medspil er stærkt forankret i Ringkøbings musik- og uddannelsesmiljø, og tæller pt. ca. 80 
medlemmer og ca. 20 aktive.
Midt i det indledende etableringsarbejde bød foråret 2011 pludselig på muligheden for et mindre 
musikarrangement i den tomme generatorhal. Arrangementet gav stor positiv respons og lyst til 
mere, og henover sommeren blev der afholdt to succesfulde støttekoncerter samt en generalprøve 
for et band med et festivaljob foran sig. Rygtet var spredt, og henvendelser begyndte at komme ind 
fra musikere med ønske om at støtte projektet, og spille i den stadig helt tomme og rå ganeratorhal. 
Således blev yderligere 3 arrangementer afviklet i løbet af september, helt frem til den nu 
igangværende ombygning af spillestedet.
Således blev starten for Medspil som koncertarrangør. I alt 7 arrangementer med 12 acts i 2011. 
Alle med tilknytning til området omkring Ringkøbing.

•Turnip Greens
•Veneer
•Hover Cover
•Jonas KP
•Electrojuice
•Namunël
•Tambourine Men
•Kresten Osgood og Lars Greve
•Dream Say Oh
•Known Parole
•Mechanical Bird
•Hymns from Nineveh

Se mere om foreningen på www.med-spil.dk
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Huset
Ringkøbing Forsynings over 100 år gamle generatorhal bliver kernen i det kommende spillested. Her 
placeres nemlig koncertsalen. I 2007 modtog bygningen bevaringsprisen efter en gennemgribende 
renovering og tilbageførsel til den oprindelig stand. 

Et eksempel på det helt exceptionelle 
renovationsarbejde er taget, som  kommer fra det 
selvsamme spanske stenbrud som leverede stenene til 
det oprindelige tag 100 år tilbage. En detalje som 
vidner om husets kvalitet, og ejers vilje til det 
gennemførte. 
Det færdige spillested er tegnet af Forsyningens 
mangeårige husarkitakt, som  forestod netop denne 
renovering i 2007.
Det er med andre ord en helt unik perle som er ved at 
blive skabt på den nationale kulturscene.

Koncertsalen sammenbygges med forsyningens gamle 
bestyrerbolig, hvor Medspil b.la. har foreningslokaler. 
Nybygningen kommer til at fungere som entré/foyer 
med garderobe og barfacilitet, samt bindeled mellem 
koncertsal, øvelokaler og fællesarealer, som tilsammen 
skal fungere som aktivitets- og værested for områdets unge, som kan mødes på tværs af 
uddannelse, interesser og baggrund. 
Fælllesarealerne indbyder også til workshops og andre aktiviteter, som vi ønsker at skabe gode 
rammer for, gerne i samarbejde initiativtagere og ildsjæle med en god ide. 
Unge i Ringkøbing mangler et fælles rum at mødes og udvikle sig i. Vi forventer, at vi med husets 
faciliteter kan pirre de unges nysgerrighed, og lyst til musik og andre udtryksformer, og til at 
engagere sig og tage medansvar i både spillestedet, foreningen og det lokale samfund.

En større ombygning samt etableringsarbejde er i fuld gang, med forventet afslutning i foråret 2012.
Byggeriet er planlagt til aflevering ultimo februar, hvorefter indvendig indretning tager sin 
begyndelse.
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Øvelokaler
Der planlægges fra start to øvelokaler i huset.
Den nemme adgang til øvelokaler i Ringkøbing er et nyt tiltag. Musiskskolen har sin base på en 
afsides folkeskole, og gymnasieelever har kun adgang til musiklokaler i en meget begrænset 
periode. Der er derfor ikke i tvivl om, at øvefaciliteterne vil styrke det musikalske miljø i byen, samt 
medvirke til at skabe en dynamisk profil, hvor lokale musikere, uafprøvede såvel som mere erfarne, 
også kan få mulighed for at afprøve deres materiale i koncertsalen med publikum. 

I alt rummer faciliteterne 689 m2, således fordelt:

Generatorhallen, 435 m2
med tilstødende lokaler indeholdende 
koncertsal, bar- og loungeareal, køkken,
workshop/opholds område, 
depot og 1 øvelokale.

Ny mellembygning 116 m2
med entre, foryer/opholdsareal,
garderobe og udsalgskiosk/bar.

Bestyrerboligen 138 m2
med øvelokale, depot og forenigs-
lokaler.
 Publikumsareal og bar/lounge område udgør tilsammen ca. 140 m2

Estimeret publikumskapacitet: 225
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Spillestedets navn
Navnet på spillestedet er endnu ikke bestemt. Foreningen Medspil, som står bag projektet, forventer 
at offentliggøre navnet primo 2012. Det ønskes at give borgerne i Ringkøbing-Skjern kommune et 
stort ejerskab af stedet, herunder ved medbestemmelse  ved navngivningen.

Stedet er i folkemunde kendt som ”Generatorhallen”, idet koncertsalen tidligere har udgjort 
Ringkøbing-Skjern Forsynings generatorhal. ”Generatorhallen” har således været det uofficielle navn 
på spillestedet i forbindelse med de støttekoncerter Medspil har arrangeret sideløbende med 
etableringsarbejdet i 2011.

Musikprogram 2012
Medspil modtager i 2012 honorarstøtte fra Statens Kunstråd. Beløbet modsvares af Ringkøbing-
Skjern Kommune. Det samlede beløb skal dække den overenskomstfastlagte tarif for professionelle 
musikere, til afvikling af 10 koncertarrangementer i en musikprofil af høj kvalitet.

Det ønskes fra starten at skabe en bred folkelig opbakning, med jævnlige koncerter med nationalt 
anerkendte kunstnere. Målet er at vække interesse og nysgerrighed blandt vestjyder - også udenfor 
Ringkøbing-Skjern storkommunes grænser. Målsætningen indebærer desuden en ambition om at nå 
ud til at et bredt publikum rent aldersmæssigt.

Spillestedets musikprofil, 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 horisontudvidende arrangementer med rytmisk musik er meget lille i Vestjylland. Vi håber 
derfor at kunne levere et kulturelt produkt, som man ellers skal rejse langt for.

Nogle arrangementer er naturligvis målrettet til forskellige segmenter af publikum, for eksempel de 
unge, de lidt ældre, udviklingshæmmede, eller det søgende publikum, men mangfoldigheden er i 
højsædet i projektet som helhed, og dermed også i det enkelte arrangement.

Hvilke genrer præsenteres?
Medspil har en ambition om at favne så mange aspekter af den rytmiske musik som muligt. 
Foreningen ønsker at videreføre og udbygge den linje, vi har lagt i 2011, hvor kvalitet og 
kunstnerisk udtryk er i fokus. Derudover vil vi i 2012 vha. Honorarstøtten samt 
arrangementssponsorater fra det lokale erhvervsliv også kunne præsentere kunstnere, som er bredt 
anerkendt.

Genrerne i det forventelige program er rock, pop, jazz, elektronisk, hiphop og nærmeste subgenrer.
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PR-aktiviteter
Indtil videre er foreningens PR-aktiviteter foregået via hjemmeside, sociale medier, flyers og 
plakater på uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre steder i bymiljøerne, samt den lokale 
presse.
Disse aktiviteter vil fortsætte.

Et lokalt marketingsbureau har valgt at sponsorere udvikling og drift af en ny professionel 
hjemmeside. En hjemmeside som repræsenterer huset, med det endnu ikke bestemte navn.

Foreningen er desuden medlem af KulturSpot(Kultursamarbejdet) og annoncerer herigennem 
arrangementer på bl.a. KultuNaut, landets største kulturkalender, og i dagpressens 
begivenhedskalender. Medspil bliver medlem af den lokale turistforeningen ved indgangen af 2012, 
hvilket giver mulighed for at synliggøre arrangementer blandt de mange turister, der er i området. 

Endvidere arbejdes der på i skoler og i omkringliggende satellitbyer at opbygge et netværk af 
ambassadører, der kan sprede kendskabet til Medspil og spillestedet og dets arrangementer vha. 
plakatophængning mv.

Desuden er der stor interesse fra, og et godt samarbejde med, den lokale presse, hvilket medfører 
at foreningen og spillestedet jævnligt omtales i pressen.

Der arbejdes også med virksomhedsmedlemskaber, arrangements- og annoncesponsorer.

Kommunal medfinansiering

Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med huslejestøtte på 270.000 kr. årligt fra 2012 og 5 år 
frem. 
Beløbet modsvarer foreningens lejeudgifter af lokalerne i lejeaftalens foreløbige løbetid på 5 år.

Til etablering og drift er af kommunen afsat 153.000 kr. i 2012.

Yderligere bidrager kommunen med honorarstøtte til musik  på 42.000 kr. 
Samme beløb er af statens kunstfond tildelt Medspil i 2012.

Kommunens kontaktperson:
Maria Vandborg
Kulturkonsulent 
Tlf: 99741911 / 24873140
Email: maria.vandborg@rksk.dk
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Kontaktoplysninger

Foreningen Medspil Formand 
Kastngevej 3, Søren Knudsen
6950 Ringkøbing Email: sk@med-spil.dk
www.med-spil.dk Tlf: +45 2623 6950
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