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Faktaoplysninger 
 
Kulturcenteret  Mantzius  med den tilhørende scene ”MantziusLive” er beliggende i 
bygningskomplekset Mantziusgaarden, som er fysisk placeret på: 

 
Johan Mantziusvej 7 A 
3460 Birkerød 
 4611 5640 
mantzius@rudersdal.dk 
www.mantziuslive.dk 
Billetsalg: www.billetboxen.dk 
Kunstnerisk leder: Mads Riishede 
Kunstnerisk leder tlf: 72685641 
 
 
 
Mantziusgårdens organisation 
Opgaverne på Mantzius løses med afsæt i Kommunalbestyrelsens  
beslutninger, Rudersdal Kommunes kulturpolitik, kommunalfuldmagten 
og den fælles profil for kommunens 2 kulturcentre, der er beskrevet i  
notatet ”Kulturhuse 2M – Mantzius og Mariehøj – Profil af en  
fremtidssikret organisation.” 
 
De fysiske rammer 
Kulturcenter Mantziusgården har en central beliggenhed – midt i  
Birkerød by og tæt på offentlig transport. Kulturcenter Mantziusgården 
er fysisk ramme om og centrum for mangeartede kultur- og  
fritidsoplevelser. Over tid har kulturcentret udviklet sig fra at være et  
udelukkende brugerdrevet ”projekt hus” til at være en delvis kommunal 
og delvis kommerciel oplevelsesscene, der med sine tilbud henvender  
sig primært til det lokale og regionale område. 
Kulturcenter Mantziusgården er et bygningskompleks på 5.971 m2 – 
heraf 636 m2 kælder – bestående af:  
 
• Mantzius (koncertsalen)  
• Rektorfløjen  
• Værkstedsfløjen  
• 1905-fløjen  
Laboratoriebygningen 
  
De mange m2 rummer bl.a. almindelige undervisnings- og  
mødelokaler, værksteds- og aktivitetslokaler m.m. Teatergruppen  
Limenas, Rudersdal Teaterforening og mange andre foreninger og 
kulturaktører, Rudersdal Rekruttering, Ung i Rudersdal og det ene af  

mailto:mantzius@rudersdal.dk
http://www.billetboxen.dk/


4 
 

Rudersdal Musikskoles 2 kraftcentre holder til og udbyder deres  
aktiviteter fra Kulturcenter Mantziusgården. Et af lokalerne – ”Galleriet”  
– kan desuden lejes til private fester og lignende. 
Et område af rektor- og værkstedsfløjen er indrettet som restaurant og  
bortforpagtes.  
  

Vision 
Mantzius er et bankende, kreativt kulturhjerte i Birkerød, der pulserer  
med kulturelle tilbud, aktiviteter og oplevelser for mennesker i alle  
aldre. Et bankende kulturhjerte, der i synergi med omverdenen – 
kunstnere, kulturinstitutioner, foreninger, borgere, frivillige, erhvervsliv  
og alle andre tænkelige samarbejdspartnere i og uden for kommunen – 
rækker ud mod og på samme tid inviterer ind i en verden af kreativitet,  
kundskab, oplevelse og udfoldelse med fokus på musik og teater. 
 

Profil 
Mantzius er ramme om mangeartede kulturelle tilbud og skal på  
samme tid rumme en kommerciel virksomhed og en kommunal  
kulturinstitution. Det kræver en bred profil.  
Den kommercielle virksomhed angår livescenen – der primært drives  
som et professionelt spillested – en ramme om oplevelser særligt inden  
for musik og teater (koncerter, teater og stand-up mm). Mantzius skal  
også kunne tiltrække foredrag, events og konferencer, der hver på sin  
måde også understøtter Rudersdals tiltrækningskraft i mødet mellem  
det lokale, det regionale, det nationale og det internationale. Og  
derigennem medvirke til at løfte Rudersdals vision om at være landets  
bedste bokommune”.  
Den kommunale kulturinstitution angår aktiviteterne i hele huset, der 
favner alt fra markeder og udekoncerter til familiearrangementer,  
højtider, værksteder og meget, meget mere. Kulturhusets aktiviteter  
kan opføres på livescenen, når den kunstneriske ledelse finder det  
hensigtsmæssigt. Fordelingen mellem de kommercielle tilbud og  
borgernes egne initiativer på MantziusLive vægtes som udgangspunkt i  
en størrelsesorden på 60/40. 
  

Opgaver 
I koncertsalen afholdes årligt ca. 200 arrangementer lige fra  
internationale koncerter med verdensnavne, teater, musicals, revy,  
pladeindspilninger til musikskolekoncerter. Arrangementerne er dels i forenings regi og 
dels i kulturhusets eget regi ved den kunstneriske  
ledelse.  
Med afsæt i en god akustik udlejes koncertsalen ind i mellem til  



indspilninger af musik. Endvidere bevirker det gode lydanlæg, at salen  
lejlighedsvis kan udlejes til "øverum" for bands på vej på turne. 
 

Evaluering 2016 
 
Et godt mangfoldig år med 157 arrangementsdage og mange nye kontakter og ideer. I 
2016 blev et forslag til fremtidssikringen udarbejdet, organisationen blev udviklet til va-
retagelse af de økonomiske udfordringer. Mantzius Live har afholdt 63 arr. i form af 
koncert, stand-up, teater og  dansefester. Den kunstneriske profil har været bredere, 
med flere mindre navne. Frivilligprogrammet er styrket og fungerer idag ved en stærk 
gruppe med stort ansvarsfølelse, til varetagelse af de mange opgaver. Kontakten til 
ungdommen blev yderligere styrket, bla i form af et godt samarbejde med Lydfest. 

 
 

 

Kulturcenter Mantzius’s indsatsområder 
2017 

 
Nye stole 
350 stole i salen har stor indflydelse på helhedsindtrykket. Stolene i Mantziussalen er 
slidte og beskidte, og de trækker det professionelle niveau ned. Der vil derfor gennem 
2017 blive undersøgt hvorvidt det er muligt at sætte en proces igang for udskiftning af 
stolene i Mantziussalen. 
 
Sponsor 
Med udgangspunkt i fremtidssikringen for Kulturcenteret Mantzius fokuseres i 2017 på 
udviklingen og implementeringen af et sponsorprogram for virksomheder i og omkring 
Rudersdal. Sponsorprogrammet ønskes udviklet så det giver den enkelte virksomhed 
har mindst tre forskellige indgange til samarbejde med MantziusLive. F.eks.  
1. Guldkort – adgang til arrangementer.  
2. Annoncering i program.  
3. Køb færdigt heldagsarrangement, hvor det kunstneriske og kreative hus danne en 
anderledes og udfordrende ramme om f.eks strategiudvikling, med mad, facilitering og 
underholdning 
 
Ny bar 
I foyeren færdiggøres en ny bar, som skaber sammenhæng i det visuelle udtryk samt 
giver plads til benyttelse af foyerscenen. 
 
Forpagter 
Restauranten skal bortforpagtes og fungere, som privat virksomhed, i tæt samarbejde 
med MantziusLive
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Kulturområdets indsatsområder for 2017 
 
Baggrund 
Generelt har Kulturområdet fokus på, hvordan områdets organisation, strukturer og opgave-
løsning kan effektiviseres, udvikles og forbedres - og særligt i 2017 sættes der fokus de store 
budgettilpasninger, der skal implementeres i løbet af året. Kommunens budget er under alvor-
ligt pres, blandt andet som følge af omprioriteringsbidrag og vigende likviditet. For Kultur- og 
Fritidsudvalget betyder det en tilpasning på 16.234.000 kr. i budgetperioden 2017-20. Ud-
møntningen sker hovedsageligt gennem tilpasning af ledelsesstrukturer, organisering, reduk-
tion i normering og almindelig drift, samt ved øgede indtægter. 
 
Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet er der sket yderligere tilpasning af ud-
valgets budget med 1.250.000 kr., svarende til en samlet tilpasning på 17.484.000 kr. i bud-
getperioden 2017-20. De seneste tilpasninger skal ske på aktivitetstilskud til frivillige folkeop-
lysende foreninger samt forhøjede takster for benyttelse af kommunens svømmehaller. 
 
Implementeringen sker med involvering af såvel Kulturområdets MED-organisation og med-
arbejdere på alle niveauer, som med de relevante udvalg, bestyrelser og brugerråd  
 
Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål om Frivillighed og Tilgængelighed fortsætter i 
2017. I foråret 2017 fremlægges evaluering med de resultater, der er opnået frem til det tids-
punkt forhold til målene.  
 
Disse to langsigtede mål er ikke blevet mindre relevante for området, idet Kommunalbestyrel-
sen i december 2016 besluttede, at Rudersdal Kommune som organisation skal kunne mat-
che udviklingen på frivillighedsområdet – så det i langt højere grad bliver muligt at favne, 
spotte, udvikle og ikke mindst skabe samspil med frivillige – også de, der ikke er organiseret i 
de traditionelle strukturer som foreninger, organisationer m.v. Endvidere er det besluttet, at 
Rudersdal Frivilligcenter organisatorisk og fysisk placeres i Kulturområdets resortområde. 
 
For den samlede organisation i Rudersdal Kommune er det besluttet, at der i 2017 sker en 
implementering af den i 2016 vedtagne borgerdialogpolitik. Kulturområdet vil arbejde med im-
plementeringen – dels i samarbejde med brugerbestyrelser, råd m.v., og dels i organisatio-
nen, med og blandt ledere og medarbejdere. Dette vil bl.a. ske med særlig fokus på kompe-
tenceudvikling – og helt konkret vil området arbejde med servicekodeks, mødet med borge-
ren og ikke mindst meget konkret deltage i kommunens indsats med arbejdsmetoden ”sam-
skabelse”. 
 
Opfølgning på Idrætsanalysen vil fortsat være i fuld gang. I 2017 påbegyndes projektering af 
projekterne færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, renovering af idrætshallen ved Nærum 
Ungecenter samt renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg m.m. Herudover 
fortsættes digitaliseringsindsatsen i forlængelse af det ny bookingsystem med direkte booking 
ved døren, digitale låse, etablering af teknologier til håndtering af fremmødekontrol m.m. Det 
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forventes, at der sker en overlevering af handleplanen fra det eksisterende Kultur- og Fritids-
udvalg til det nye, som tiltræder ved årsskiftet til 2018. 
 
 
Kulturområdet har i 2017 indsatsområder afledt 
• Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål (Frivillighed og Tilgængelighed) 
• Kommunens budget 
• Bycenter og lokalmiljøer 
• Udvikling og fornyelse 
• Direktionens indsatser 
• Idrætsanalysen 
• Børne- og Ungepolitikken 
• Borgerdialogpolitikken 
 
 
Kultursområdets indsatsområder i 2017: 
• Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 

1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 
2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud 

 
• Kultur- og Fritidsudvalgets budget 

3) Budgetudfordringer fra 2017 og frem 
4) Særlige indsatser i forhold til budgetvedtagelsen for 2017 

 
• Frivillighed i Rudersdal Kommune 

5) Organisatorisk tilpasning og udvikling af frivilligområdet 
 
• Kultur i bycentre og lokalmiljøer 

6) Mere liv til bycentre og lokalmiljøer i kommunen 
 
• Udvikling og Fornyelse. 

7) Organisation og styring - Evaluering 
 
• Direktionens indsatser vedr. 

8) Opfølgning på budgetvedtagelsen for 2017 
9) Udmøntning og implementering af Borgerdialogpolitikken 

 
• Projekter afledt af Idrætsanalysen 

10) Idrætsanalysens handleplan 
 
• Børne- og Ungepolitikken 

11) Udmøntning af børne- og ungepolitikken 
 
• Borgertilfredshedsundersøgelse 

12) Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal, forår 2017 
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• Ejendomsanalyse og nye driftsformer 

13) Indsatser afledt ejendomsanalysen 
 
• Kulturområdets udearealer 

14) Indsatser i forhold til udvikling og brug af områdets udearealer 
 
 
Organisations- og styringskoncept 
Organisations- og styringskonceptet baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet 
virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne.  
 
Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsat-
ser over til områdets virksomhedsplan – ligesom virksomhedsplanens overordnede mål ope-
rationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i virksomhederne. 
Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele Kulturområ-
det vil være sammenhængende. 
 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål  
(Fra 2015 som fortsættes i 2016 og 2017) 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

1. Udmøntning af frivillig-
hedspolitikken 

 

Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken 
gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal mu-
lighed for at realisere ønsker og behov for at sætte 
deres kompetencer i spil som frivillige. 
 
Handleplan  
Indsatserne tager afsæt i de 4 frivillighedspolitiske vær-
dier samt ”Fem veje til det gode liv”:  
1. Det skal være enkelt at være frivillig 
2. Det aktive medborgerskab og frivillige initiativ 

understøttes 
3. Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse. 
4. Frivillighed anerkendes som et væsentligt funda-

ment i Rudersdal Kommune. 
”Fem veje til et godt liv”: herunder Styrk dit netværk, 
Lær noget nyt, Lev dit liv aktivt, Vær til stede i nuet, Giv 
af dig selv 
 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter gennem 2-4 
indsatser i egen virksomhedsplan i henhold til følgende 
pejlemærker: 
Indsatserne på Kulturcenter Mantzius tager afsæt i føl-
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gende: 
 

• Søgning efter flere frivillige til løsning af speci-
fikke opgaver på MantziusLive 

• Fortsat gennemførelse af månedlige frivillligmø-
der, hvor alt vedr det frivillige kan evalueres og 
debatteres 

• I samarbejde med frivillig gruppen på mantzius, 
at vedligeholde og udvikle muligheder, opgaver 
og faciliteter for den frivillige på Mantzius. 

• Der vil i 2017 være særligt fokus på styrkelse i 
tilknytningen til den unge frivilliggruppe 

 
Resultater  

• Styrkelse inddragelse og involvering 
• Større frivilliggruppe 
• Frivillige med større ansvar 
• Udvidelse af opgaverneporteføljen 
• Stærkere tilknytning til de unge 

 
Evaluering og dokumentation  

• Registrering af tiltag 
• Registrering af antal frivillige 
• Registrering af antal "unge" frivillige 

 

2. Øge tilgængelighed til  
kultur, fritids- og idrætstil-
bud 

 

Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til facilite-
ter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholds-
mæssige, det fysiske som det digitale. Tilgængelig-
hed til rammer/fysiske faciliteter og indhold af-
stemmes i videst mulige omfang i forhold til bor-
gernes ønsker og behov, til benyttelse, økonomi 
m.v. 
 
Handleplan  
Indsatserne på Kulturcenter Mantzius tager afsæt i føl-
gende: 

• Nye musik øve faciliteter etableres i kælde-
ren i 1905 fløjen.  

• MZ vil gennem 2017 fortsætte sit fokus på 
samarbejdet med unge kulturinteresserede - 
der vil blive arbejdet på, at skaffe lokale til 
ungegruppen, og på den måde styrke inklu-
sion og identitet med Mantzius 

• I forbindelse med kommunens nye hjemme-
side vil Manzius i 2017 få ny hjemmeside, og 
den webbaserede kommunikation vil forbed-
rede betragteligt. 

• I forbindelse med ny hjemmeside vil facilite-
ter og logistik beskrivelser bliver opdateret 
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• Der vil blive arbejdet med skiltningen på 
Mantzius, omkring foyer og lokalerne i rek-
torfløjen, hvorigennem tilgængeligheden 
øges 

 
Resultater 

• Tidssvarende faciliteter 
• Øget kapacitet, adgang og tilgængelighed 
• Flere og nye brugere, herunder unge 
• Nye anvendelsesmuligheder 
• Forbedret web, kommunikation og formidling 
• Tilfredse borgere, foreninger, kulturaktører m.fl. 

 
Evaluering og dokumentation 

• Nye brugere i øvefaciliteter 
• Stærkere tilknytning til ungemiljøet 
• Styrket digital synlighed samt øget billetsalg 
• Tilfredse kunder, borgere, foreninger og kultur-

aktører 
 

 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budget 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

3. De kommende års budget- 
mæssige udfordringer fra 
2017 og frem 

 
 

Mål: Tilpasning af Kulturområdet med henblik på at 
håndtere de kommende års budgetmæssige udfor-
dringer, så Kulturområdet trods pres på økonomien 
fortsat kan leve op til Kommunalbestyrelsens vision 
og værdigrundlag. 
 
Handleplan  
Indsatserne på Kulturcenter Mantzius tager afsæt i føl-
gende: 
 

• MZ vil gennem 2017 fortsat fokusere på organi-
sationen, med henblik på kompetenceudvikling 
og effektivisering i opgaveudviklingen. 

• MZ vil arbejde med organisering og ressourceal-
lokering i forbindelse med foreningers og kom-
munale institutioners benyttelse af Mantziussa-
len. 

 

4. Særlige indsatser afledt 
budgetvedtagelsen for 
2017 

Mål: Tilpasning af kontrakter og aftaler samt udvik-
ling og tilpasning af fysiske rammer således, at de 
lever op til de budgetmæssige beslutninger i for-
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

 hold til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.  
 
Handleplan: 
I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 
2017 planlægges og gennemføres følgende initiativer: 
 

• Mantzius deltager ikke i dette 
 
 
Frivillighed i Rudersdal Kommune 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

5. Organisatorisk tilpasning 
og udvikling af frivilligom-
rådet 

 
 
 

Mål: Som organisation skal Rudersdal Kommune kunne 
matche udviklingen, så det i langt højere grad bliver 
muligt at favne, spotte og spille sammen med de frivilli-
ge, der ikke er organiseret i de traditionelle strukturer 
som foreninger, organisationer m.fl. 
 
Handleplan  
Afledt af Kommunalbestyrelsens beslutning af 
23.11.2016 sker effektuering af, 
• organisatoriske tilpasninger i forhold til den tværgå-

ende koordinering af arbejdet med frivillighed, og 
• den organisatoriske og fysiske placering af Frivillig-

centret.  
 
Kulturområdet foranlediger en struktur der sikrer:  
• Koordinering af indsatser og tiltag, som er afledt af 

Frivillighedspolitikken 
• Sekretariatsbistand i forhold til frivillighedstiltag og 

indsatser på tværs – internt i organisationen og eks-
ternt i forhold til borgerne 

• Videndeling/læring ind i organisationen og ud mod 
borgerne – herunder udbredelse af kendskabet til 
Frivillighedsguiden og den tilhørende værkstøjskas-
se 

• Koordinering af kurser/uddannelse i ledelse af frivil-
lige 

• Synliggørelse og kommunikation af indsatser og 
tiltag internt og eksternt – herunder løbende udvik-
ling af og formidling på kommunens hjemmeside og 
på øvrige platforme 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

• Udvikling, koordinering og drift af Frivillighedsnet-
værket på tværs af kommunale fagområder, ”frie fri-
villige”, foreninger og organisationer samt eventuelt 
modtagere af frivillige indsatser 

• Udarbejdelse af forslag til tværgående indsatsom-
råder på baggrund af input fra Frivillighedsnetvær-
ket og indstilling/forslag fra styregruppen 

 
 
• For Mantzius henvises til øvrige bemærkninger om 

emnet   
 

 
 
Kultur i bycentre og lokalmiljøer 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

6. Mere liv til bycentre og 
lokalmiljøer i kommunen 

 

Mål: Tværgående indsatser med liv til bycentre og 
lokalmiljøer i kommunen. 
 

• Mantzius stiller sig til rådighed for byrumsprojek-
tet ”Legeplads for alle aldre” i Birkerød 

 
 
Udvikling og fornyelse 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

7. Organisation og styring - 
Evaluering 

 
 

Mål: Evaluering og sikring af Kulturområdets orga-
nisation og styring. 
 
Handleplan  
• I 2017 planlægges og gennemføres en sammenfat-

tende evaluering af dele af Kulturområdets operatio-
nelle niveau. Dette vil omhandle følgende virksom-
heder: 
 

• Musikskolen 
• 2M – Mantzius og Kulturcenter Mariehøj 
• Rudersdal Museer 
• Idrætsområdet 
 

• Mantzius gennemfører evaluering af organisati-
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

onen 
 

 
 

 
Direktionens indsatsområder 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

8. Opfølgning på budgetved-
tagelsen for 2017 

 

Se indsatser ovenfor under indsatsområde 4. 

9. Udmøntning og implemen-
tering af Borgerdialogpoli-
tikken 

 

Mål: Kultur udmønter og implementerer Borgerdia-
logpolitikken gennem tiltag, der sikrer, at Kulturom-
rådet lever op til intentionerne og kravene i politik-
ken. 
 
Handleplan 
Virksomhederne i Kulturområdet udmønter via 2-4 ind-
satser i egen virksomhedsplan i henhold til borgerdia-
logpolitikken via: 
 
Indsatserne på Kulturcenter Mantzius tager afsæt i føl-
gende: 

• Synlig skiltning og vejvisning til kultuercenterets 
lokaler og aktiviteter 

• Aktivt fokus på god borgerdialog blandt husets 
personale. God borgerdialogs betydning og 
dens udførelse 

• Sikring af en god serviceorienteret borgerdialog 
både fysisk, pr tlf og digitalt 
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Idrætsanalysen 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

10. Idrætsanalysens handle-
plan 

 

Mål: At skabe fortsat udvikling som opfølgning på 
idrætsanalysen. 
 
Handleplan 

• Kulturcenter Mantzius deltager ikke i dette. 
 
 
Børne- og Ungepolitikken   
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

11. Udmøntning af børne- og 
ungepolitikken 

 

Mål: Kultur udmønter Børne- og Ungepolitikken 
gennem tiltag, der understøtter børn og unges læ-
ring, sundhed og trivsel. 
 
Handleplan  
Indsatserne på Kulturcenter Mantzius tager afsæt i føl-
gende: 
 

• Mantzius har fokus på udviklingen af ungegrup-
pen på Mantzius. Mulighederne vil udvikles og 
tilknytningen søges styrket. Dette gøres gennem 
dialog, tilbud om aktiviteter og opmærksom 
kommunikation med gruppen 

• Der vil iværksættes forskellige grupper som kan 
fungere som indgang til Mantzius, hvori den en-
kelte aktive kan identificere sig med forskellige 
interesser. Musikalsk, teknisk, grafiks eller an-
det. 

• MZ vil iværksætte inspirationsfremmende arran-
gementer for ungegruppen og på den måde bli-
ve interessant for flere. 

• I samarbejde med Limenas at styrke arbejdet 
med teatergruppen og udviklingen af mulighe-
derne på Mantzius. 

 
 

 
Borgertilfredshedsundersøgelse 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

12. Borgertilfredshedsun-
dersøgelse i Rudersdal, 
forår 2017 

Mål: Der gennemføres undersøgelse med henblik 
på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med 
drift og udvikling af kommunen, herunder de kom-



 

15 

 munale institutioner, serviceydelser m.m. 
 
Handlingsplan 
Indsatserne på Kulturcenter Mantzius tager afsæt i føl-
gende: 
 

• Der gennemføres undersøgelser på Mantzius 
om borgernes tilfredshed med huset, både vedr 
foreningsbrug og vedr Mantziuslive som spille-
sted 

 
 
 
Ejendomsanalysen og nye driftsformer 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

13. Indsatser afledt ejen-
domsanalysen 

 

Mål: At gennemføre konkrete projekter som opfølg-
ning på ejendomsanalysen. 
 
Handlingsplan 

• Kulturcenter Mantzius deltager ikke i dette. 
 

        Kulturområdets udearealer 
 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

14. Indsatser i forhold til ud-
vikling og brug af Kultur-
områdets udearealer 

 

Mål: Bedre brug og udnyttelse af udearealer ved 
Kulturområdets ejendomme. 
 
Handlingsplan 
Indsatserne på Kulturcenter Mantzius tager afsæt i føl-
gende: 
 

• Mantzius vil udarbejde minimum to forslag til 
forbedring af udeområder, som styrker mulighe-
derne for brug. Der tænkes særligt på Mantzi-
ushaven, men alle udeområder omkring Mantzi-
us tænkes ind. 

• Mantzius vil i 2017 have fokus på at benytte 
Mantziushaven til passende arrangementer.  
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Økonomi  
 

Mantziusgården Regnskab 2015 2016 

                  5.147.263      
5.525.056  

Administration og ledels                 1.604.139      
1.441.813  

  -               1.604.139      
1.441.813   

Mantziusgården, drift                 2.895.428      
3.425.564  

  -               3.162.870      
3.423.253  

  Leje af baner og lokaler                 -148.202        -
145.698  

  Restaurant                            -            -
16.278  

  Restaurant forpagtning                 -147.783           
45.442  

  Teknisk udstyr                    27.839           
47.408  

  Værksteder indtægt                   -25.750          -
12.550  

  Værksteder udgift                    26.454           
83.986  

MantziusLive                    609.172         
521.523  

  -                    
-    

  Annonceindtægter                   -10.000            -
2.000  

  Arrangementsudgifter                  209.695         
142.638  

  Fødevarer til frivillig stab                    55.189           
60.038  

  Hjemmeside                      6.991             
3.801  

  Honorar til agenter                  408.969         
332.928  

  Honorar til kunstnere                  685.626         
832.780  

  Indtægter fra staten                 -152.000        -
210.000  

  Koda                    39.838           
46.536  

  Køb af varer til bar                  220.284         
260.514  

  Program, annoncer m.m.                  535.393         
356.409  

  Salg af billetter              -1.034.201        -
875.574  

  Salg af varer i bar                 -382.232        -
426.546  

Teaterforestillinger                      38.525         
136.157  

  Arrangementsudgifter                        -775           
60.224  

  Fødevarer til frivillig stab                         890                
600  

  Indtægter fra staten                 -241.750          -
38.076  

  Køb af teaterforestillinger                  308.600         
294.573  

  Salg af billetter                   -57.950        -
165.870  

  Sponsorer                     -9.669          -
19.558  
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Nøgletal 
 
Udvikling  billetsalg           
År Billetter Arr. Billet pr arr. Nettoindtægt Indtægt pr billet 

2015 7.650 48 159 1.034.200 135 

2016 6.534 62 105 875.574 134 

      
      Udvikling billetsalg % 2015-2016         
År Billetter Arr. Billet pr arr. Nettoindtægt Indtægt pr billet 

2015-2016 -15% 29% -34% -15% -1% 

      
      Belægning 

     År Udbudte billetter Solgte billetter Belægning %     

2015 21.043 7.650 36% 
  2016 19.693 6.534 33%     

      

      Omsætning MantziusLive 
    År Omsætning Omsætning pr gæst     

2016 1.337.828 236       

      
      Netto driftsudgifter 

     År  Nettodriftsudgifter   Pr solgt billet       
2015 5.147.263 673 

   2016 5.525.056 846       

      
      Marketing 

     År www  besøg Sidevisninger Facebook likes   

2015 25.760 82.231 1.603 
  2016 26.177 62.498 2.797     

      
      Barsalg 

     År Omsætning Forbrug pr gæst       
2015 382.231 50 

   2016 426.545 65       
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      Personale 2016       År Primo Tilgang / afgang Ultimo Omsætning %   
2015 5,7 0 5,7 0% 

 2016 5,7 1 / -2 4,7 -17%   

      
      Sygefravær 

     År Nærværstimer Fraværdstimer Sygdom i procent   
2016 8823,4 96,2 1,09%     
 
 
 
Arrangementsfordeling 
  2016 
Koncerter 43 
StandUp 6 
Teater 10 
Andet  3 
I alt 62 

  
  Billetsalg I alt 

   2016 
Koncerter 4035 
StandUp 1422 
Teater                            780  
Andet  297 
I alt 6.534 

  
  
  Billetsalg pr arrangement 
  2016 
Koncerter                               94  
StandUp                            237  
Teater                               78  
Andet                                99  
I alt                    105  
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