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Fermaten er et regionalt spillested i Herning og et kraftcenter for rytmisk musik i den midt- og vestjyske regionen. 
Med et genremæssigt bredt program byder Fermaten på mange forskellige musikalske oplevelser, lige fra skæve 
nichekoncerter for et snævert publikum til udsolgte koncerter med store mainstream navne - og rigtig meget  
derimellem. Fermaten har eksisteret som regionalt spillested siden 1996. I 2008 åbnede Fermaten i et nyt musikhus, 
tegnet af Kim Utzon.

Spillestedet Fermaten drives af Foreningen Fermaten, der er en selvstændig forening med en valgt bestyrelse og 
med kommunalt godkendte vedtægter. 

Pr. 1. oktober 2015 udgøres personalestaben af følgende:
1 Spillestedsleder
1 Produktionsansvarlig (freelance)
1 Bogholder
1 Sekretær (flexjob)
1 Kommunikationsmedarbejder (freelance)
Ca. 100 frivillige, der varetager selve koncertafviklingen.

Fermaten samarbejder med en række musikklubber med viden og netværk inden for særlige musikgenrer:
Folkklubben Midtfolk
Jazzklubben Moor Jazz
Øvelokaleforeningen Rytmisk Musik Herning, der formidler lokale upcoming-bands, som support til mange af Fermat-
ens arrangementer.

Fermaten producerer hvert år omkring 120 musikarrangementer, og har et publikumstal på omkring 23.000.  Hoved-
parten af koncerterne afvikles på Fermatens egen scene, men en række af Fermatens koncerten afvikles på andre 
lokationer, eksempelvis som udendørskoncerter eller som arrangement på andre kulturinstitutioner i lokalområdet.

Fermaten har et stabilt og inspirerende samarbejde med det regionale erhvervs- og kulturliv, og arbejder målrettet 
på at fastholde og udbygge en position som kulturelt kraftcenter.

Fermaten har en solid og positiv økonomi. Dette giver den fornødne økonomiske sikkerhed, så Fermaten er i stand at 
afprøve nye tiltag, opretholde et højt teknisk niveau og udvikle sig som spillested.

Mission
Fermatens mission er at formidle og udvikle rytmisk live-musik af høj kvalitet til det musikglade folk i den midt- og 
vestjyske region.

Vision
Fermatens ønsker at være et dynamisk og kompetent kraftcenter i området, og derfor vil Fermaten arbejde målrettet 
med synlighed, mangfoldighed og udvikling samt med kontinuerligt at udvide grænserne for formidling af den  
rytmiske livemusik.
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Specifikke mål Handling Ansvar

1 Stimulere udviklingen af 
rytmisk musik i regionen.

Fermaten skal støtte den lokale upcoming musik, bl.a.  
gennem et tæt samarbejde med det lokale musik-
miljø.

Spillesteds-
lederen

2 Være synlig og aktiv på 
den nationale scene for 
upcoming musik.

Fermaten skal gennem netværk, samarbejdspartnere 
og opsøgende aktiviteter (ex. festivaler) holde sig 
opdateret og åben overfor ny, dansk musik inden for 
mange genrer.

Spillesteds-
lederen

3 Udvide det lokale og 
regionale publikums viden 
om og interesse for rytmisk 
musik.

Fermaten skal arbejde målrettet med publikums- 
udvikling og med formidling af rytmisk musik.

Spillesteds-
lederen

4 Øge og søge det originale 
musikalske udtryk.

Fermaten skal give plads til kunstnere med originale 
idéer og udtryk, og arbejde målrettet med af flytte 
grænserne for rytmisk musik.

Spillesteds-
lederen og 
booking-
ansvarlige

5 Kunne tiltrække interes-
sante internationale navne.

Fermaten skal vedligeholde en profil som et interes-
sant live-sted for internationale artister, samt udvikle 
sit netværk inden for den internationale musikscene.

Spillesteds-
lederen og 
booking-
ansvarlige

6 Fastholde et image som et 
professionelt, dynamisk og 
kvalitetsbevidst spillested.

Fermaten skal gennem både formidling og booking 
af musik udvise kreativitet, mod og sans for kvalitet.

Spillesteds-
lederen og 
booking-
ansvarlige

7 Til stadighed udfordre  
koncertformen.

Fermaten skal holde sig opdateret på ny teknologi  
inden for audio og visuelle medier samt nye tenden- 
ser inden for afvikling af live-musik.

Produktions-
ansvarlig

8 Udbygge samarbejdet med 
erhvervslivet.

Fermaten skal være en synlig spiller i det lokale 
erhvervsliv og arbejde med at udvikle og forbedre 
samarbejdet med virksomheder, blandt andet ved at 
tilbyde en attraktiv sponsorpakke. 

Spillesteds-
lederen

9 Skabe cross-over  
arrangementer.

Fermaten skal aktivt søge et samarbejde med andre 
kulturinstitutioner og foreninger, for derigennem at 
skabe nye konstellationer på tværs af kunstarter og 
genrer.

Spillesteds-
lederen

10 Være attraktiv for frivillige. Fermaten skal arbejde målrettet med at udvikle 
samarbejdet med de frivillige og sikre et godt socialt 
og rummeligt miljø.

De ansatte og 
bestyrelsen.

11 Opretholde en effektiv 
markedsføringen.

Der udarbejdes en markedsføringsstrategi, der 
løbende vedligeholdes og opdateres, således Fer-
maten sikrer sig det bedste udbytte at sin markeds-
føringsindsats.

Spillesteds-
lederen og 
bestyrelsen

12 Kompetenceudvikling. Gennem ex. erfa-grupper, seminarer og erfaringsud-
veksling skal Fermatens ansatte og bestyrelse søge 
inspiration og erfaring, således at Fermaten vedbliver 
at være spillested med et højt professionelt niveau.

De ansatte og 
bestyrelsen


