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FORMÅL

FORSIDEBILLEDE
Lysværket Embryo er placeret på Søjlepladsen. Den levende cube lyser op i farver og skaber

 skyggespil på overfladen. Embryo er udviklet af kunstnerfællesskabet Illutron.

> Udsmykning af byggehegn langs Rabalderstræde. Værket lavet i 2018
 af den Colombianske kunstner John Quiroga i forbindelse med SWOP festival på Musicon.
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Musicon-bydelen vil over en årrække vokse og ændre karakter. Et af de 
overordnede mål for Musicon er, at skabe en varig bydel med en kreativ 
profil. I takt med, at bydelen færdigudvikles, skal der fastholdes et strategisk 
fokus på arbejdet med det kunstneriske udtryk på Musicon. Ved at udarbejde 
en egentlig kunstprofil, fokuseres arbejdet med at bibeholde og styrke 
den kreative og kulturelle identitet igennem at indarbejde byrumskunst og 
bygningsintegrerede værker i bydelen.

Dette dokument sætter rammen for det fremtidige arbejde – fra idéudvikling 
til samarbejder og realisering af projekter. 



Musicon er en smeltedigel og et fællesskab for kunst, kultur, musik og 
iværksætteri. Bydelens udvikling hviler blandt andet på et grundlæggende 
princip om samskabelse. Gennem en brugerdrevet byudviklingsstrategi 
skabes bydelen i tæt dialog med mange forskellige aktører. Kunst, kreative 
udtryk og midlertidige aktiviteter anvendes strategisk for at skabe liv før 
byen. Midlertidige aktiviteter og installationer tiltrækker mange besøgende 
til bydelen, og Musicon har inviteret kreative ildsjæle og kunstnere til at 
udforske, udvikle og manifestere sig.

Bydelen har været frirum til at teste projekter og organisationsformer af, 
og de midlertidige aktiviteter har således medvirket til at visualisere 
potentialerne på den gamle industrigrund. Samtidig har det været muligt 
–under transformationen til et kreativt, innovativt byområde – at skabe et 
mulighedsrum for at kvalificere projekter samt undersøge den varige bys 
indhold og udtryk.  

TIDLIGERE ELLER EKSISTERENDE NEDSLAG PÅ MUSICON
∙  Installationer og events – bl.a. Pixlpark
∙  Gavlmaleri på Hal 9 – igangværende dynamisk galleri med street art
∙  Byggehegn – midlertidigt kunstværk på byggehegn langs Rabalderstræde  
    med deltagelse af både lokale, amatører og professionelle kunstnere
∙  Særprægede landskabsarkitektoniske træk og midlertidigt byrums- 
    inventar, der punktvis skaber ramme for aktiviteter, sanselige oplevelser    
    og liv
∙  Street art rundt om i bydelen
∙  Interaktiv kunstnerisk lyssætning af pumptrack bane og Musiconstien
∙  Søjlepladsen, bydelsplads med vand- og lyskunst
∙  Malerier og bronzeskulpturer på museet Ragnarock
∙  Scenekunst forankret i Aaben Dans
∙  Kulturinstitutioner og kulturevents
∙  Kunst på Musicon, en kunstforening baseret på frivillighed. Kunst- 
    Smedjen danner ramme for Kunst på Musicons aktiviteter - projekter,    
    events, udstillinger og atelierpladser.

BAGGRUND

< Interaktiv lyssætning af pumptrack bane langs Musiconstien.
foto: LIGHTING
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PROJEKTMÅL
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Dynamisk street art galleri på hal 9 – kunstnerne 
udvælges i samarbejde med Institut for urban kunst

Målet med dette dokument er at opstarte flere kunst- og byrumsprojekter 
og integrere dem i byudviklingen samt i den varige by. Arbejdet med 
midlertidighed, kreativitet og kunst skal bibeholdes og integreres, så 
Musicon tilbyder faste brugere og lejlighedsvise besøgende en kreativ, 
kunstnerisk og sanselig oplevelse. Ligeledes skal bydelen være testplatform 
og udfoldelsesrum for samtidskunsten. 

De kreative projekter skaber værdi her og nu. De fungerer også som 
katalysatorer for kunst og kultur i den varige by, hvor projekter og 
organisationer har en mulighed for at bevise deres potentiale og evt. 
konsolidere sig på Musicon. Projekterne giver desuden inspiration til 
fremtidige funktioner og faciliteter i den kommende bydel. Anvendes kunsten 

bevidst og med forståelse for rumligheder og skala, kan det bidrage med 
ekstra dimensioner b.la. i oplevelsen af arkitekturen, ved at indarbejde 
æstetiske og sanselige elementer i det kommende byggeri. 

På Musicon er der et stort potentiale i at udnytte og aktivere de gamle 
industrihallers flader, anvende byrummene som testplatform og præge 
den fremtidige udvikling af bydelen. De strategiske greb skal resultere i 
en stimulerende by båret at nytænkende løsninger. Kunsten skal være en 
medspiller, som inviteres ind for at synliggøre og forstærke områdets kreative 
identitet. Besøgende og faste brugere af bydelen skal opleve, at kunsten 
sætter spor og inspirerer til at anvende bydelen og til den fortsatte udvikling. 

De midlertidige aktiviteter på Musicon skal kobles med det overordnede 
mål; at skabe en varig bydel med en kreativ profil. Derfor skal erfaringer 
fra de kunstneriske projekter og kreative aktiviteter bruges som fundament 
for udvikling af bydelen. I takt med, at flere og flere arealer på Musicon 
disponeres til permanente byggerier og byrum, øger det vigtigheden af en 
klar fremgangsmåde for, hvordan der fortsat sikres en god balance mellem 
de dynamiske og varige aktiviteter og værker.



> Den ikoniske bygning, der huser museet Ragnarock, lyser bydelen op i farver
 og understreger den kreative stemning, der kan opleves både inde og ude. 

Ragnarock er tegnet af COBE og MVRDV. 

Roskilde Kommunes bydelssekretariat, Musicon-sekretariatet, ønsker at 
arbejde videre på den kreative lokale ånd, der er skabt på Musicon. Vi vil 
sikre råderum og miljø for kreative projekter, aktører, kunstnere, bygherrer 
etc. Der skal inddrages og gives plads til et bredt udsnit af kunstscenens 
udtryksformer. Det kan både være værker af blivende karakter og 
midlertidige kunstprojekter som fysiske indgreb, events, happenings etc. 
Men det kan samtidig være dynamiske projekter, der ændrer form og karakter 
igennem byens udvikling. Bydelen skal være scene for ung samtidskunst og 
fremme og tiltrække det kunstneriske vækstlag. Det kan være igennem 
kunstnere i residency, rammer for samtidskunstens udfoldelse og fysiske 
samlingspunkter for kunstnerisk udvikling. Der skal indarbejdes kunst, 
kreativitet og midlertidighed i eksisterende og kommende byrum, byggerier 
og projekter.

MUSICON BYDELEN GIVER B.LA. RUM FOR AT ARBEJDE MED:
∙  Sanseindtryk; lyd og det musiske, lys, skalaforhold
∙  Arbejde med materialer, belægning, beplantning, farver
∙  Byrumsfunktioner; ophold, installationer, aktiviteter
∙  Bygningsintegreret kunst på de midlertidige haller og det nye byggede  
    miljø
∙  Stedsspecifikke projekter, der indgår i samspil med den givne lokalitet,   
    miljøet eller visionerne for bydelen
∙  Happenings og aktivering af programmerede og uprogrammede rum

               >>

PRODUKT
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byudviklingsprojekter, b.la. parkeringshus, skatehal hal12, boliger og byrum, 
skal muligheden for at indarbejde kunst afsøges. Der skal involveres en 
kuratorgruppe eller kunstner tidligt i projekterne, da dette vil sikre, at kunsten 
bliver en reel integreret del af stedet. Kunsten kan komme til udtryk i form 
af udsmykning, funktioner og detaljering i byggeri samt byrumsdesign. Der 
kan hentes inspiration fra bydelen Trekroner i Roskilde, hvor der ved udbud af 
kommunal jord stilles krav til bygherren om, at en del af projektsummen skal 
anvendes til en kunstnerisk bearbejdning af det pågældende byggeri enten 
i, på eller uden for bygningen. Til sikkerhed for færdiggørelse af projektet 
stilles der en anfordringsgaranti. Disse forhold indarbejdes i projekt og 
købsaftale. Kunsten og det kreative udtryk kan både højne og understøtte 
byggeriets og bydelens samlede attraktion. Derfor skal der arbejdes imod 
at indarbejde krav i kommende udbudsmateriale for Musicon. Byggeriets 
faser og visionerne for kunst skal koordineres optimalt, så der skabes en god 
dialog og vidensdeling mellem planlægger, kunstner, arkitekt og bygherre. 

Derudover pågår der et udviklingsarbejde omkring etablering af en ny kunst- 
og midlertidighedszone i Musicons vestlige del. Dette sker i samskabelse 
med samarbejdspartnere og aktører, der sammen kan etablere et ejerskab 
til området. Zonen er placeret ved Bagtæppet med Kunstsmedjen og 
Roskilde Festival Højskole som omkringliggende aktører. Zonen skal 
bearbejdes landskabsarkitektonisk, så rummet defineres og der skabes en 
fysisk sammenhæng til Klatreskoven, Kunstsmedjen og Roskilde Festival 
Højskole. Området skal være et opholdssted med byrumsinstallationer og 
tilstedeværelse af kreative aktører, samtidigt med at der skal etableres 
kunstværker og være plads til udfoldelse af kunstneriske projekter. 
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De kunstneriske potentialer i nye udviklingsprojekter afklares og kan 
kræve arkitektoniske eller kunstneriske oplæg, der bør afklares sammen 
med en nedsat kuratorgruppe eller i partnerskaberne. Her skal Musicon-
Sekretariatet, bydelens aktører og samarbejdspartnere være repræsenteret. 
Der udarbejdes et særskilt materiale til det konkrete projekt b.la. med 
henblik på udbud og dialog med udviklere og arkitekter.

For at realisere og håndgribeliggøre arbejdet med kunst i både den 
midlertidige og permanente skala opstilles nedenstående succeskriterier:

1. Musicon som vedvarende platform for kunst aktiverer byrum, haller, 
facader etc. 

2. Arbejdet med kunst og kultur understøtter og fremhæver områdets 
identitet og vision. 

3. Samarbejder med kulturaktører er med til at starte nye projekter og 
skabe synergi på tværs af organisationer. 

4. Der realiseres midlertidige og varige kunstprojekter. Permanente 
værker, der skal integreres i det byggede miljø eller indarbejdes i 
byrummene, skal sikres igennem udbudsmateriale og aftaler med 
kommende bygherrer.

5. At sikre kunstnerisk diversitet ved at arbejde med et bredt udsnit af 
kunstformer, herunder med forskellig varighed, udtryk, målgrupper etc. 

KONKRET STÅR MUSICON-SEKRETARIATET I 2020 OVER FOR FØLGENDE 
INDSATSER:
Der skabes fælles rammer for kulturaktørerne Aaben dans, Råstof Roskilde 
og Roskilde Festival. Det kulturelle sambyggeri bliver en kunstnerisk, 
kreativ smeltedigel og et eksperimentarium, hvor de tre parter deler fælles 
faciliteter og udnytter potentialerne i et tværkunstnerisk felt. Både byggeriet 
og kulturaktørernes tilstedeværelse vil bidrage til Musicons kreative profil. 

Aktuelt i år er der planlagt et bygningsintegreret værk af Christian Lemmerz 
på det kommende erhvervshus. Arbejdet med bygningsintegreret kunst samt 
kunst i byrum bliver også væsentlig i udviklingen af det sidste større kvarter 
i Musicon, Hal 11/12-området, der snart skal påbegyndes. I de kommende > Udstilling og installation i Musicon bydelens rå eventhal. 



PARTNERSKABER
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Udsmykning af byggehegn langs Rabalderparken. 
Værket `The underwater project´ er lavet i 2019 af Phuc Van Dang. 

Kunstprofilens succes skal skabes gennem en række tværgående 
samarbejder. Det er vigtigt at forankre kunstfaglige kompetencer, lokal viden 
og projekt- og planfaglige kompetencer. Disse samarbejder kan forankre 
det midlertidige i det varige og tiltrække nye projekter og samarbejder til 
bydelen. Inddragelse og samskabelse er kerneværdier i udviklingen af 
Musicon og spiller ligeledes en central rolle i arbejdet med kunst. 

SAMARBEJDSPARTNER
Roskilde Festival er en central samarbejdspartner. Deres viden og erfaring 
fra deres kunst- og aktivismespor på festivalen er afgørende for Musicons 
arbejde med kunst og byrum. Deres netværk af kunstnere kan bæres ind 
i arbejdet på Musicon. Ligeledes ønsker vi at styrke synergien mellem 
organisationerne b.la. ved at Musicon stilles til rådighed som platform, hvor 
Roskilde Festival kan anvende bydelen aktivt før, under og efter festivalen. 
Installationer, kunstnersamarbejder og kunstværker kan have længere 
levetid på Musicon – det kan indarbejdes i aktuelle projekter eller rykkes 
ud i de urbane byrum.

Museet for Samtidskunst har en vigtig funktion som et kvalitetsbindeled 
mellem kunstaktiviteterne. Museet har et netværk af kunstnere, som 

kan være spændende for Musicon Bydelen, samtidigt med at Musicon-
Sekretariatet ønsker at invitere museet og dets projekter ind i rammer i 
bydelen. Bydelen stilles til rådighed som platform for en række udstillinger 
både udendørs og indendørs, hvor Museet kan sætte deres præg og blive en 
integreret del af området.

Musicon rummer mange kreative aktører, der skal være aktive medspillere 
i kommende kunstprojekter. Blandt kulturinstitutioner og foreninger kan 
nævnes: Roskilde Festival Højskole, Ragnarock, Orange Makerspace, Aaben 
dans, Foreningen Kunst på Musicon. For at sikre kulturlivet og dets prioriteret 
i den permanente bydel, har Musicon-sekretariatets særligt to vigtige 
partnerskaber; partnerskabet med aktørernes fælles interesseorganisation 
’Foreningen for Aktører på Musicon’ og partnerskabet med områdets fælles 
grundejerforening ’Bydelsforeningen Musicon’. Aktørerne kan søge en 
pengepulje under Bydelsforeningen til kultur- og byliv. Puljen er finansieret 
af et vedtægtsbestemt årligt bidrag fra alle grundejere, hvilket betyder, at 
de nye beboere i området økonomisk bidrager til, at områdets kulturliv kan 
fortsætte. 

Realisering af kunstprofilen vil også ske i tæt samarbejde med Roskilde 
Kommunes Plan & Udvikling og Kulturafdeling. De relevante kompetencer 
vil komme i spil løbende i arbejdet, og samarbejdet skal sikre sammenhæng 
med resten af kommunens udviklingsprojekter. 

ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE:
∙  Lokale aktører som BGK Roskilde samt andre kunstfællesskaber og 
    -foreninger. 
∙  Institut for Urban Kunst. 
∙  Bygherrerne i bydelen – både en fokuseret indsats før og efter grundsalg. 
∙ Relevante kuratorer og øvrige interessenter tilknyttes og inddrages ad  
   hoc. f.eks. Statens kunstfond – udvalg for Kunst i det offentlige rum og  
    Kunstakademiet.



< Den gamle smedje er omdannet til Kunstsmedjen. Kunstsmedjen rummer 
udstillinger, atelierer og events.

ROSKILDE SOM 
KULTURBY

side 7/8

FIRE KERNEPRINCIPPER
Musicon udvikles med udgangspunkt i fire mål, der efterstræbes i 
de enkelte projekter.

·  DET BRUGERSKABTE. Bydelen prioriterer plads til, at mange 
aktører i samspil lader ideer og viden mødes. Der arbejdes på at 
sikre kunstmiljøet permanente rammer.

·  DET FORANDERLIGE. På Musicon skal faste brugere og øvrige 
besøgende mødes af dynamik, kunst og aktiviteter det meste af 
døgnet.

·  DET KREATIVE. Bygninger og byrum er oplevelsesrige, og 
Musicon har et råt og industrielt udtryk. Projekter bygger videre på 
spor i området.

·  DET BÆREDYGTIGE. Udformningen af Musicon er bæredygtig og 
fremtidssikret. Blandt andet prioriteres langsom transport, så der 
er tid til oplevelser og refleksion.

Musicon-Sekretariatets arbejde med kunst skal samtidig skrive sig ind 
i den samlede fortælling om Roskilde som en markant kulturby. Arbejdet 
har derfor øje for omkringliggende projekter. Roskilde rummer et levende 
bymiljø, hvor kultur er et gennemgående omdrejningspunkt for udviklingen 
af mange områder. Kulturen kommer til syne i bylivet, kreativiteten, de 
kulturelle erhverv, store kulturinstitutioner og foreninger. 

Musicons kunst og kultur skal væves sammen med fritidslivet og 
begivenhederne, som de rekreative områder Milen og Dyrskuepladsen er 
scene for. Samtidig forbindes bydelen med Roskildes historiske og kulturelle 
landmarks med ruten fra bymidten til Milen, som kan tilbyde en kunstnerisk 
og sanselige oplevelse undervejs. Man skal fornemme ankomsten til 
den kreative og musiske bydel, der lige nu opleves med nedslag som 
f.eks. Musiconstiens lyskunst, Rabalderstrædes dynamiske byrum og de 
udsmykkede byggehegn. De særlige oplevelser, som Musicons unikke 
rammer kan tilbyde, er væsentlige at fremhæve og arbejde videre på. 

Omkring Musicon arbejdes der aktuelt på en stibro over Holbækmotorvejen, 
der skal skabe en unik forbindelse i mellem de kulturelle areaner. Broen vil 
binde Rabalderstræde sammen med Milen, der har en samlet landskabs- 
og kunststrategi. Her forenes landskab, friluftsliv og kunst i ambitionen om 
at skabe et kreativt og foranderligt landskab. Siden 2015 er der kommet 
tre kunstværker til Milen. I de kommende 10-20 år vil flere kunst- og 
landskabsprojekter blive tilføjet. Derudover bliver der inden længe opført 
en støjskærm langs Holbækmotorvejen med et billedkunstnerisk værk 
komponeret af Ane Lykke. Dette værk vil være med til at gøre forbipasserende 
nysgerrige på bydelens kreative indhold.

VISIONEN
Musicon er godt på vej til at blive det tætte byområde med et 
levende miljø, som blev vedtaget af Roskilde Byråd i 2007. Visionen 
er beskrevet i ’Musicon – strategi og spilleregler’.

Det musiske i bred forstand er overordnet tema for udviklingen. 
Områdets særlige karakter opstår gennem en dynamisk og åben 
udviklingsproces, hvor kreative aktører er de drivende kræfter. Både 
i den midlertidige fase og i den varige bydel har kunst en central 
placering.



< Rabalderparken inviterer til rekreativt ophold og aktivitet med bydelens 
gynger, træningsredskaber og skategrav. Rabalderparkens inventar har 
et kreativt udtryk og spejl-toiletvognen er et eksempel på, hvordan 
arkitekturen er med til at forme den kreative bydel. 
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Dokumentet Musicons Kunstprofil vil være afsæt for det fremtidig arbejde 
med kunst. Musicon-sekretariatet har tæt samarbejde med kunstmiljøet 
i området og med en række øvrige samarbejdspartnere. Forventningen er, 
at Musicon kan fastholde og videreudvikle sin kreative og kunstneriske 
identitet - både i udviklingen af den resterende del af området og i den 
varige bydel. I en samskabelsesproces, med samarbejdspartnere og aktører, 
udvælges konkrete indsatsområder, der skal bidrage til realisering af de 
tidligere nævnte succeskriterier for Musicon Kunstprofil.

Strategien vil blive opdateret efter behov. Konkrete projekter og fokusområder 
bliver synliggjort i handleplanen for byudviklingen. Den opdateres årligt og 
godkendes af Roskilde Byråd. 

LÆS MERE
Handleplan for udviklingen af Musicon:
https://musicon.dk/musicon-handleplan-2020-23

Visionen ’Musicon – strategi og spilleregler’
https://musicon.dk/sites/default/files/Musicon/Musicon_Strategi_og_
spilleregler_2007.pdf


