
Bæredygtighed i 
Skanderborg 
Festivalklub
… og på Smukfest



Intro
Da Skanderborg Festivalklub og Smukfest så dagens lys, brugte man ikke begrebet bæredygtig-
hed helt så flittigt, som man gør i dag. Men faktisk har de bæredygtige værdier været en del af 
foreningen, siden den så sit lys i 1980.

Mindst en gang årligt skal Skanderborg Festivalklub afholde en helt særlig, smuk festival i fælles-
skabets, kærlighedens og samværets ånd – og gøre det i respekt for og med hensyntagen til 
omgivelserne, både når det angår naturen vi fester i og ved at være en inkluderende virksomhed 
med plads til forskellighed blandt medarbejdere og frivillige.

Sådan har det stået i foreningens vedtægter siden 1980 og gør det stadig den dag i dag.

Bestyrelsen i Skanderborg Festivalklub går fortsat forrest med et bæredygtigt fokus. De præ-
senterer hvert år et sæt strategiske anbefalinger, som danner ramme for direktionens, ledelsens, 
medarbejderstabens og frivillighedens arbejde i foreningen. I anbefalingerne har både bæredyg-
tighed og overskudsenergi (vores ord for det andre typisk kalder CSR) en solid plads.

For at sikre, at foreningen lever op til bestyrelsens bæredygtige anbefalinger, har man blandt 
andet nedsat en Bæredygtighedsgruppe, som arbejder målrettet med bæredygtighedsinitiativer 
på tværs af organisationen. 

 



Sådan arbejder vi  
med bæredygtighed
Inden vi kommer alt for godt i gang, er det vigtigt for os at sige, at vi i Skanderborg altid har væ-
ret bevidste om, at der ikke er noget super bæredygtigt over at samle titusindvis af mennesker til 
festmekka med flis, fadøl og musik fra kunstnere, vi har fløjet ind fra hele verden – i hvert fald ikke 
den miljømæssige slags. Til gengæld har Smukfest en evne til at skabe menneskeligt samvær og 
medmenneskelig energi, der varer langt ud over festivaldagene og giver ekstra kræfter tilbage i 
dagligdagen, og det tanker op på den sociale bæredygtighed.

For bæredygtighed er jo mange ting, og i Skanderborg Festivalklub arbejder vi med bæredyg-
tighed i sin bredeste forstand. Social, økonomisk og miljømæssig. Som non-profit forening er de 
to første blandt de grundsten, vores festivalklub er bygget på. Den grønne bæredygtighed er 
umiddelbart ikke lige så oplagt for sådan nogle som os, men vi har så afgjort også fokus på at 
gøre, hvad vi kan på den konto. Vi afholder jo trods alt festival i et stykke af Danmarks allersmuk-
keste natur, og det har vi i sinde at bevare sådan.

At arbejde med bæredygtighed er ikke nyt for os
Siden 2012 har foreningen arbejdet mere målrettet med den miljømæssige bæredygtighed på 

Smukfest. Her nedsatte man et udvalg, Grøn Stue, bestående af både ansatte og 
frivillige medhjælpere. Formålet med udvalget var at etablere ressource-

venlige tiltag på Smukfest, først og fremmest med fokus på at gen-
anvende mere af festivalens affald. Det lykkedes ved første indsats 
at reducere mængden af afleveret affald til festivalens samarbejds-

partner, RenoSyd, med 20% – og dét var noget, der gav blod 
på tanden.

Udvalget har siden skiftet navn til Bæredygtighedsgrup-
pen, men formatet og formålet er stadig det samme – og 
tiltagene, de er blevet mange flere. Bæredygtighedsgrup-
pen er i dag en bred sammensætning af folk med både 
faglighed og nysgerrighed på bæredygtighed. Gruppen 
drives primært af frivillige kræfter, mens flere i gruppen 

er fastansatte på festivalkontoret og repræsenterer en 
bred palette af festivalens områder. Alt lige fra bar-

drift til kommunikation, camping til merchandise 
og alt derimellem sidder med i gruppen, så vi 

kan sikre, at foreningen er opmærksom på 
bæredygtighed hele vejen rundt. 



• Skanderborg Festivalklub har en ambition om, at den 
kommende festival altid skal være lidt mere bæredygtig 
end den sidste – både miljømæssigt og socialt 

• Skanderborg Festivalklub har også en ambition om, at 
flere og flere af festivalens gæster efterlader mindre og 
mindre campinggrej og affald efter sig, når festen er slut 

• Skanderborg Festivalklub efterlever alle krav til 
arbejdsmiljø, indkøb og affaldssortering – både i 
foreningens daglige drift, på arbejdspladsen og i 
forbindelse med afvikling af festivalklubbens events 

• Skanderborg Festivalklub samarbejder bredt og deler 
meget gerne viden og erfaringer fra arbejdet med 
bæredygtighed 

• Skanderborg Festivalklub overholder naturligvis 
gældende love og regler

Vores bæredygtige 
ambitioner

I 2029 er det målet, at minimum 90% af 
affaldet fra Smukfest genanvendes



Miljømæssig  
bæredygtighed
Her kan du dykke ned i, hvilke grønne initiativer og projekter vi 
arbejder med i forbindelse med Smukfest – både i skoven, på 
festivalpladsen og på campingområderne.



Skoven
Dyrehaven i Skanderborg er stedet, der danner de helt unikke rammer om  
Smukfest. Bøgeskoven er solidt plantet i vore hjerter, og derfor banker det også ekstra meget for 
at passe ekstra godt på bøgeskoven.

Træerne
Bøgetræerne værner vi om, og derfor hænger vi aldrig noget direkte på træerne, men altid med 
et lag beskyttelse i mellem. Vi bruger eksempelvis liggeunderlag indsamlet fra campingområder-
ne, når der hænges lamper op på træerne. Derudover får de også orange presenninger om sig, 
der skal beskytte mod evt. påkørsel med køretøjer.

Nyplantning af bøgetræer
Siden midten af 90’erne har festivalen med initiativet Smukskov plantet omkring 30 mellemstore 
og store træer i Dyrehaven om året. Det er træer, der er mellem 25-30 år gamle. Skanderborg 
Festivalklub er sammen med Skanderborg Kommune dermed med til at sikre, at der sker en 
løbende foryngelse af Dyrehaven.

Skovbunden
Under opstilling af Smukfest transporteres der lyd, lys, administrationsudstyr, sceneproduktioner, 
restauranter, computere og alverdens andet udstyr ind i skoven. Det er tungt grej, og det gør vi 
vores bedste for at skåne skovbunden for at blive belastet for meget af. Derfor er der etableret 
omladepladser i skoven, hvor tunge køretøjer kan aflæsse deres last, hvorefter det transporteres 
med lettere køretøjer eller på køreplader ud til den endelige placering.

Samarbejde med Skanderborg Kommune
I samarbejde med Skanderborg Kommune gennemgår vi op til den årlige festival skoven for træ-
er, der måtte være syge eller har grene, der er i fare for at knække/falde af. Det er vigtigt at sikre, 
at skoven er risikofri at færdes i for alle, der besøger den.



Festivalpladsen
I alfabetisk orden kan du her blive klogere på, hvordan vi håndterer alt fra appelsinskræller til træ 
på Smukfest.

Affaldssortering
På festivalpladsen sorteres der i 11 fraktioner på vores dertil oprettede Genbrugsstation.

Øget vejledning i frivilligheden
Smukfest sætter fokus på at vejlede frivillige ledere og medhjælpere i at affaldssortere i deres 
boder. Det gør vi blandt andet ved hjælp af guiden, Den Grønne Håndbog, til affaldssortering og 
ved at anvende piktogrammer for affald. Ved at sørge for, at affaldssorteringen foregår korrekt, 
sikrer vi en øget mulighed for genanvendelse af affaldet.

Appelsinskræller genanvendes
Friskpresset appelsinjuice (måske med en skvis vodka) bliver der drukket en del af på Smukfest. 
Der presses cirka 110 tons appelsiner i løbet af festivalen, og appelsinskrællerne udgør omkring 
halvdelen af denne mængde. Alle disse appelsinskræller indsamles og omdannes til biopulp, 
som bruges til at producere energi.

Brændstof og elkøretøjer
Smukfest har siden 2017 anvendt Gas-to-liquid (GTL; en teknologi, hvor man omdanner naturgas 
til flydende brændstof) i stedet for diesel i generatorer. Siden 2019 har Smukfest også anvendt 
HVO som drivmiddel i festivalens shuttlebusser. Derudover lejer festivalklubben en stigende 
andel af biler, maskiner og varevogne, som kører på el.

Drikkevand
Allerede seks uger før Smukfest går i gang, står der vandposter med rent drikkevand i skoven, 
som de frivillige medhjælpere kan benytte sig af, mens de bygger og knokler for at gøre festi-
valpladsen klar. Og de bliver fjernet som noget af det sidste, så der også er vand i hanen til de 
frivillige nedtagere, der skruer alt fra hinanden efter festivalen. I alt er der 45 drikkevandsfontæner 
fordelt på festivalpladsen og campingområderne, som gæster og medhjælpere kan tanke vand 
fra, så vi så vidt muligt kan minimere indkøbet af kildevand.



Flis
En meget ikonisk ting for Smukfest, som er med til at skabe den smukke stemning i skoven, er 
den flis, som stierne pyntes med under festivalen. Alt flis på festivalen er FSC-mærket – som al 
andet træ, vi i øvrigt arbejder med.

Kaffegrums omdannes til håndsæbe
En del af den kaffegrums, der bliver produceret i forbindelse med opstillingen af Smukfest, 
indsamles til genanvendelse. Kaffegrumsen omdannes fx til håndsæbe, som man ved udvalgte 
toiletvogne på festivalen kan skrubbe sine hænder dejligt rene i.

Madaffald bliver til biogas 
Alle festivalens madboder sorterer deres madaffald i en særskilt fraktion, som indsamles og sen-
des til bioforgasning. Det gælder eksempelvis også fritureolie, som vi godt kan afsløre, der bliver 
brugt en del af.

Service
Skanderborg Festivalklub overholder alle gældende regler omkring indkøb og brug af engangs-
service. Vi kigger altid i retning mod de mere bæredygtige alternativer, men efter to aflyste festi-
valer har vi også et restlager, der først og fremmest skal opbruges og ikke blot kasseres. Medmin-
dre det er fordi, det ikke længere overholder loven eller er skadeligt for skoven.

Engangsplast
Alt engangsplast i Smukfests egne barer, som fx ølkrus, shotsrør, drinkskrus og drinksspande, er 
lavet af PP-plast. Engangsplasten har efter brug stadig en stor værdi, og derfor indsamles den og 
genanvendes efterfølgende i ny plastproduktion.

Genanvendeligt plast
Vores champagneglas, vinglas og kander er af genanvendeligt plast og sendes til vask, så de 
kan genbruges igen og igen på festivalen. Nogle af vores kander er mellem 10-15 år gamle, så de 
har været en del gange gennem maskinen. De genbruges, indtil de går i stykker, og når det sker, 
sorteres de til plastgenanvendelse, hvor kanderne får nyt liv som fx plastic-urtepotte.



Sugerør
Alle sugerør på Smukfest er af bambus. De udleveres kun ved forespørgsel, så der bruges 
så få som muligt. Dog følger de altid med i den ikoniske Happy Hippie Spand, for den kan 
altså ikke drikkes og deles uden.

Toiletvogne med vakuum
Siden 2012 har Smukfest haft toiletvogne med vakuumløsning på festivalpladsen. Hvor 
almindelige toiletter bruger mellem 7-11 liter pr. skyl, bruger vakuumtoiletter kun 0,3 l. I dag 
er omkring 30% af festivalens toiletter med vakuumløsning. Et antal der øges årligt, så vi 
kan sikre et nedadgående vandforbrug til toiletskyl.

Træ
Mange af Smukfests barer og boder er bygget i træ, og alt træ vi bruger på festivalen er 
enten FSC eller PSCF certificeret. Derudover har vi et stort fokus på at genbruge så meget 
som muligt år for år, og har et helt hold af frivillige, der sorterer træet til genbrug efter 
Smukfest.



Camping
Smukfests campingområder er et af de helt store fokusområder, når vi snakker miljømæssig bæ-
redygtighed. Ved hjælp af forskellige initiativer arbejder vi benhårdt på, at bunkerne af efterladte 
telte og luftmadrasser bliver mindre for hver festival – og det går fremad.

Grønne campingområder
I 2017 åbnede Smukfests første grønne campingområde – Skovlunden. På Skovlunden er præmis-
sen, at man lover at bidrage til et rent, miljøvenligt område og tage del i den fælles indsats, det 
kræver at holde et campingområde ryddeligt og grønt samtidig med, at man fester og hygger 
sig. På Skovlunden er der generelt en mere hjemlig atmosfære i et knap så højt tempo som nogle 
af festivalens andre områder. Her hedder campingvagterne værter, og når pladsen åbner går 
man lige så stille ind i hold.

Vi har stort fokus på grønne campingområder som Skovlunden og arbejder på at etablere flere 
af den slags. Til Smukfest 2022 kommer det næste større, grønne område til, ligesom vi arbejder 
med andre koncepter, der skal være med til at sikre en grønnere festivaloplevelse.

Alternative overnatningsmuligheder
På Smukfest arbejder vi med en bred palette af boformer som alternativ til eget medbragt telt. 
Gæsterne kan leje en af vores overnatningsmuligheder, som vi har stillet op og gjort klar, og vi 
kan genanvende og genbruge boformen til næste festival. Det er win-win og understøtter tanke-
gangen bag den cirkulære økonomi.

På Smukfest kan man overnatte i kæmpe-øldåsen CanSleep, den idylliske træhytte LuksHus, den 
westernlignende Præriehytte, den forvoksede skotøjsæske hummelHouse og luksus-udgaven 
af grisehytten Pig Me. Fælles for disse boformer er, at vi udstyrer dem med overnatningsgrej, så 
gæsterne slipper for selv at slæbe med, og vi kan sørge for at genanvende det hele til næste 
festival.

Tenthouse er en anden boform, som man ligeledes kan leje og overnatte i på Smukfest. Vores 
Tenthouses udlejer vi også til andre festivaler som Tønder og Roskilde, så her er der banko på 
genbrugspladen.



Den mest alternative boform er Paphuset. Paphusene består af kraftigt pap, der kan udstå en hel 
uges regn. Det er en engangsbolig, men materialet bliver genbrugt på anden vis efter festivalen.

Hoteltet er nok den mest udbredte af de alternative overnatningsmuligheder og det koncept, 
som revolutionerede overnatning på Smukfest og kickstartede idéen om de anderledes bofor-
mer. Hoteltet er et telt lavet af genbrugsmaterialer, som vi slår op på udvalgte campingområder, 
så de er klar til, at gæsterne kan flytte ind. Man køber og ejer dermed sit Hotelt, og vi opfordrer 
kraftigt til, at man tager det med sig hjem, for det er et super godt og solidt telt, som kan bruges 
igen og igen.

Affaldshåndtering som det store fokus
Flere og flere tager heldigvis mere og mere af deres medbragte campingudstyr med sig hjem 
igen, når de er færdige med at feste. Og det er dejligt! Men vi skal gerne have endnu flere med 
på vognen, så vi en der står tilbage med en plads, som vores smukke gæster har efterladt helt 
ryddeligt. Det er i hvert fald det mål, vi arbejder hen imod – i tiden med affaldshåndtering som 
det store fokus. Vi arbejder på at gøre det så nemt som overhovedet muligt for vores gæster at 
affaldssortere de sager, som de ikke skal have med sig hjem.

Affaldet har nemlig langt større værdi, når det er sorteret, da vi så kan sende det til genanvendel-
se. Når campinggrejet blot efterlades usorteret på pladsen, bliver det samlet sammen med en 
grab og havner i én stor, usorteret bunke – og det er ikke særlig bæredygtigt. Vi arbejder hele 
tiden på at øge mulighederne for affaldssortering på campingområderne og adgangsvejene ved 
opsætning af flere affaldsstativer og genbrugspladser.



Affaldssortering
Der er affaldssortering ved både skraldestativerne rundt på campingpladserne, på genbrugs-
pladserne naturligvis og så gør vi også en større indsats for at få det til at foregå i gæsternes 
egne camps, blandt andet ved hjælpe af følgende initiativer:

• Affaldssække – på alle campingområder udleverer vores campingvagter gennemsigtige af-
faldssække til pant og sorte affaldssække til restaffald, så gæsterne kan holde campen ryddelig.

• Så langt, så godt, men det er jo ikke hele vejen, for affaldet og dåserne skal også gerne havne 
i poserne. Og det er heller ikke altid helt nemt, når posen ligger krøllet helt sammen på jor-
den, mens man sidder godt sunket ned i sin campingstol og ikke kan nå posen med finger-
spidserne. Her kommer Buddy Bob i spil.

• Buddy Bob – I forsøget på at gøre det så nemt som overhovedet muligt både at få skraldet i 
affaldssækken OG sorteret det korrekt, kan alle gæster på samtlige af vores campingområder 
få udleveret en såkaldt Buddy Bob. Buddy Bob er et stykke hård plast, som kan bruges som 
affaldsposebeholder simpelthen bare ved at putte den ned i en affaldssæk og derved holde 
den oprejst. En Buddy Bob er fremstillet af 100 % genanvendeligt plast, er miljøvenlig og kan 
anvendes igen og igen.

• Genbrugspladser – der er på alle vores campingområder etableret genbrugspladser, hvor 
gæsterne kan aflevere og sortere ødelagt og ubrugeligt campingudstyr. Her sorteres i for-
skellige fraktioner, som alle afleveres til genanvendelse. Man kan eksempelvis aflevere sin 
aflagte luftmadras. Luftmadrasser sorteret på genbrugspladserne sender vi til Holland, hvor de 
genanvendes som fødder til skilte og til Tyskland, hvor de genanvendes til underlag til heste-
bokse.

• Affaldsstativer – ved alle affaldsstativer på campingområderne er det muligt at sortere sit 
affald i fire fraktioner – glas, metal, restaffald og plastik.

Genbrugsguider
På flere af campingområder kan man møde Genbrugsguiderne. Et hold af frivillige, der arbejder 
med affaldssortering, ressourceoptimering og praktik i forhold til affaldshåndtering på genbrugs-
stationerne. De går også i dialog med gæsterne omkring genbrug og sættes løbende ind, hvor 
behovet for deres tilstedeværelse er størst.
 



Social  
bæredygtighed
Summen af alle de forbundne resultater, der skabes i forbindelse 
med Smukfest, kalder vi for “Overskudsenergi”. Overskudsenergien 
er de millioner af kroner, vi genererer til velgørende arbejde og 
støtte til foreninger, klubber og kulturelle projekter.

Det er vores evne og lyst til inklusion blandt medhjælpere og 
ansatte. Det er driften af vores spillested, Walthers Musikcafé i 
Skanderborg, og at en del af vores overskud går til Smukfonden 
og dermed til kampen mod ensomhed og udsathed.

Det er også vores samlede evne til at skabe menneskeligt 
samvær og medmenneskelig energi, der varer langt ud over 
festivaldagene og giver ekstra kræfter tilbage i dagligdagen 
- og som i alt andet vi gør, gerne med opfindsomhed og 
underfundighed som pejlemærker og i godt samspil med både 
Legekammerater og publikum. 



Smukfonden
Foruden at holde et brag af en festival for glade gæster og medhjælpere, er der et højere mål 
med vores årlige Smukfest: at dele ud af fællesskabet til dem, der har allermest brug for det.

20% af overskuddet fra Smukfest går nemlig til Smukfonden, som støtter initiativer og projekter, 
der afhjælper ensomhed og udsathed. Siden fonden så dagens lys i 2014, har over 180 forskellige 
projekter modtaget økonomisk støtte for mere end 6 millioner kroner fra Smukfonden.

Vi kalder det at dele ud af overskudsenergien. Både den økonomiske, men i høj grad også den 
sociale. Smukfest initierer fællesskab, og det ønsker vi at dele med nogle af dem, der mangler en 
tilknytning til lige netop det.



Tilgængelig på Smukfest
På Smukfest mener vi, at festival og musik er for alle, og vi arbejder derfor løbende på at ska-
be gode rammer for folk både med fysiske handicap og/eller psykiske udfordringer. Vi har et 
stort fokus på at forbedre vores sociale inddragelse og gøre en særlig indsats for, at festivalen 
er tilgængelig for kørestolsbrugere – hvilket ikke altid er den nemmeste opgave, når man laver 
festival i en gammel bøgeskov.

Handicapvenlig camping
På Smukfest har vi indrettet et campingområde specielt til vores gæster med særlige behov for 
tilgængelighed samt deres ledsagere. Campingområdet er placeret så tæt på festivalpladsen 
som muligt, har både handicapvenlige toilet- og badeforhold (herunder to badevogne med lig-
gende skift) og mulighed for at få strøm til kørestole, respiratorer osv. Rygmarvsbrokforeningen 
driver campingområdet og har vagter på 24 timer i døgnet, som kan hjælpe med opladning af 
kørestole og anden praktisk hjælp.

Handicaptoiletter
Der er handicapvenlige toiletvogne på alle Smukfests områder – både campingpladsen og rundt 
omkring på festivalpladsen. Alle toiletterne er aflåste, så vi kan sikre, at de er ledige og tilgængeli-
ge for de mennesker, der har brug for dem – som selvfølgelig får udleveret en nøgle.

Hvilezoner
Ved området Capri er det muligt for gæster med ledsagerkort at få adgang til Smukfests hvile-
zone. Her er der mulighed for at trække sig tilbage i de bløde sofaer og få et hvil fra de mange 
mennesker og festligheder på pladsen.

Ledsager
Alle med ledsagerkort, der køber en billet til Smukfest, 
har mulighed for at få én ledsager gratis med ind på 
pladsen og i campingområdet, så de altid har den 
hjælp ved hånden, som de har brug for.

Opholdspladser og ramper
Der er etableret specielle opholdspladser omkring 
musikscenerne på Smukfest, så kørestolsbrugere har 
mulighed for et godt udsyn. Der er en bevidsthed 
blandt vores frivillige opstillere af festivalen, at de skal 
bygge ramper frem for trapper, der hvor det kan lade 
sig gøre, og derfor er der flere barer og boder, der har 
ramper til kørestolsbrugere.

Passérkort
Da festivalpladsen er meget kuperet, kan der til kørestolsbrugere udstedes et passérkort, så man 
via. bagveje kan undgå de stejleste stigninger og ved lukketid store menneskemængder.

Tilgængelighedspris
I 2017 modtog Smukfest med stor stolthed Bevica Fondens Tilgængelighedspris.

Volue Guldmærket
Smukfest har af Volue-projektet, som arbejder for at live-musik skal være tilgængeligt for alle, fået 
tildelt et guldmærke for vores tilgængelighed og handicapvenlighed.



Sociale samarbejder
FødevareBanken
I et samarbejde mellem Smukfest og FødevareBanken sætter vi fokus på madspild. Fødevare-
Banken samler overskudsmad ind fra Smukfests boder og giver gratis måltider til socialt udsatte 
landet over. Arbejdet starter på festivalens første dag, hvor frivillige fra organisationen er på 
runde hos madboderne for at informere om muligheden for at donere mad til FødevareBanken, 
når Smukfest er slut. Et tilbud, som mange boder heldigvis vælger at tage imod. I 2018 blev der 
indsamlet lige på anden side af 4 tons mad, og siden samarbejdets begyndelse i 2015 er der 
blevet doneret i omegnen af 10 tons mad.

Frivilligt hold – Mangfoldigt Fællesskab
Smukfest har et hold af frivillige medhjælpere, der har fokus på at integrere hjemløse, flygtninge 
og socialt udsatte unge – først i vores festivalfællesskab, men med målet om, at de på sigt også 
kan indgå i andre fællesskaber, netværk og arbejdspladser. De inviteres ind som medhjælpere på 
Smukfest på særlige vilkår, hvor de skal indgå i det frivillige arbejde på festivalen og bliver parret 
med andre hold. De bliver fulgt af vores CSR hold, som sørger for, at de føler sig trygge i opga-
ven, at de har hinanden, et sted at overnatte og lignende.

Projektet har kørt siden 2018, hvor der var 19 tilmeldte. 16 gennemførte forløbet, og siden hen 
har hele 15 af dem fået fast medhjælperjob på samme præmisser som Smukfests øvrige frivillige 
medhjælpere.

Jobcenteret, uddannelsesinstitutioner mm.
Skanderborg Festivalklub samarbejder med jobcentret i Skanderborg og forskellige uddannel-
sesinstitutioner om at skabe muligheder for flexjobs, jobprøvningsperioder, virksomhedspraktik, 
praktikpladser, elevpladser og at være en arbejdsplads for pensionister



Walthers Musikcafé
Walthers Musikcafé er Skanderborg Festivalklubs hjertebarn, café og spillested, som ligger på 
Adelgade lige midt i Skanderborg. Det er et spillested til gavn og glæde for byen og borgerne. 
Det er stedet, hvor nye og ukendte musikalske talenter fra vækstlaget kan prøve kræfter med 
livet som musiker. Og så er det ikke mindst et trygt, kreativt og lærerigt springbræt for unge skan-
derborgensere, der har interesse for musik- og eventbranchen.

En hjørnesten i driften af Walthers er nemlig de omkring 40 unge frivillige, som investerer deres 
tid og kræfter i caféen. De skaber events, booker musik, har det tekniske ansvar og meget mere. 
På Walthers er der rig mulighed for at få indblik i og erfaring som booker, afvikler og PR-ansvarlig. 
Flere af de frivillige har efter deres tid på Walthers fået job i branchen – og så hjælper mange af 
dem selvfølgelig også til som medhjælpere på Smukfest.

Walthers Musikcafé er også med til at samle lokalsamfundet og skabe et forum for det lokale 
netværk. Spillestedet har bl.a. indgået partnerskaber med Skanderborg Musikklub, Blue on Black, 
Skanderborg Jazzklub, Skanderborg Kulturskole, Skanderborg Musikskole, Skanderborg Gymna-
sium, Skanderborg Center for uddannelse, Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere og Visit 
Skanderborg.

I 2012 modtog Walthers Musikcafé GAFFA’s pris ”Årets skulderklap”:
“Årets Skulderklap uddeles til en aktør inden for musiklivet, der har gjort en ekstraordinær indsats 
for musikken i det forgangne år, og den går til det nystartede spillested Walthers Musikcafé i 
Skanderborg.”



Lokalsamfundet
Foreningssamarbejder
Med omkring 17.000 medlemmer, heraf knap 4000 hjemmehørende i Skanderborg Kommune, er 
Skanderborg Festivalklub en af kommunens helt store foreninger. Festivalklubbens største aktivi-
tet, Smukfest, er med til at skabe stor værdi for en lang række øvrige foreninger og klubber, som 
bl.a. FC Skanderborg, Skanderborg Håndbold, Voerladegaard Idrætsforening, Virring Fodbold, 
Friskolen i Hinnerup og mange mange flere.
De fleste af foreningerne tjener penge ved at stille frivillige til rådighed for opgaver som opryd-
ning og forskellige former for vagttjeneste. Det har gennem årene betydet en millionindtægt 
til lokale foreninger og klubber. Oveni skal lægges de meget store beløb, flere af foreningerne 
tjener ind via de boder og servicefunktioner, de selv driver på festivalen.

Støtte til kulturelle formål
Skanderborg Festivalklub uddeler ca. 200.000 kr. om året til kulturelle formål i kommunen. Blandt 
de mange modtagere af lokal kulturstøtte kan bl.a. nævnes: Morten Børup Koret, Projekt Højvan-
gen, musikkonkurrence i Galten, Ejer Bavnehøjs Venner, Sølund Festival, arrangementer i Kulturhu-
set, Bogmesse for Bette Lorte, Plejedistrikt Skanderborg, Outdoor Festivalen i Ry, Galten Festival, 
støtte til diverse udgivelser med lokale kunstnere, koncerter på plejecentre og flere endnu.

Smukfests effekt i Skanderborg Kommune
I Rambølls seneste rapport omkring Smukfests betydning for lokalsamfundet fremgår det bl.a., at 
gæster bosiddende i Skanderborg Kommune udgør ca. 10% af de betalende gæster – det er ca. 
4300 af slagsen. Og af de ikke-betalende, hvor man finder vores medhjælpere, er tallet oppe på 
omkring 15%, altså lige omkring 3700 Skanderborgensere. Det er jo flotte lokale tal, men også tal 
der viser, at langt størstedelen af gæsterne på Smukfest hører hjemme udenfor vores kommune, 
hvilket selvfølgelig har en god effekt, såvel branding– som turistmæssigt.

Smukfest skabte i 2016 en lokal omsætningseffekt på ca. 48.4 mio. kr. og en regional omsætnings-
effekt på yderligere 22.1 mio. kr. Dette svarer til en lokal beskæftigelseseffekt på 30 beskæftigede 
og yderligere 18 beskæftigede regionalt. Hertil kommer den direkte beskæftigelse på festivalen, 
som udgør 24 beskæftigede lokalt og 9 beskæftigede regionalt. Alt i alt ses det altså, at Skander-
borg Festivalklub har en betydelig lokaløkonomisk betydning.



Vækstlaget
Det har siden begyndelsen været vigtigt for Skanderborg Festivalklub at bakke op om og skabe 
muligheder for vækstlaget, morgendagens stjerner, de spirende, musikalske talenter – ja, kært 
barn har mange navne.

Live Camp
På campingområdet KærligHeden er festivalens mindste scene, men formentlig største fest, når 
KærligHeden danner ramme om tre dages Live Camp. Fra søndag til tirsdag afvikles der nærmest 
en festival i festivalen, hvor vækstlaget spiller hovedrollerne. Der optræder omkring 18 bands og 
solister på Live Camp, som dyster om to fede præmier:

Live Camps Udvalgte
Live Camps Udvalgte er den artist eller det band, der på alle måder lavede den bedste total 
performance. Vinderen af prisen “Live Camps Udvalgte” får blandt andet æren af at spille på en af 
Smukfests hovedscener i løbet af festivalen. En kæmpe mulighed for et nyt band!

Tak Rock Prisen
Som optrædende på Live Camp har man også mulighed for at vinde Tak Rock Prisen. Prisen er en 
talentpris, som uddeles til netop det band eller den solist, som vores dommerpanel har set mest 
potentiale i. Og det potentiale får de mulighed for at vise frem for et endnu større publikum, når 
de får en plads på en af Smukfests større scener i løbet af festivalen.

Tak Rock og Live Camp startede tilbage i 2011 som det officielle opvarmningsprogram for Smuk-
fest. Når nye talenter fra det danske musikvækstlag indtager scenen, er alle de brede musikgen-
rer repræsenteret, og her er der plads til alle dem, som branchens mentor-udvalg tror mest på. 
Den nyeste generation indenfor musikken får en mulighed for at vise, hvorfor netop de repræ-
senterer den nye danske musik – og selvfølgelig får de sig en rigtig god oplevelse og mulighe-
den for at netværke med andre i branchen.

På Live Camp er der desuden også plads til up-coming komikere, som får mulighed for at afprø-
ve deres stand-up af for et større publikum. Live Camp støttes af Royal Unibrews Tak Rock pulje.

Mentorkorps
De optrædende på Live Camp er udvalgt af et mentorkorps med fingeren på pulsen i den dan-
ske musikbranche. Repræsentanterne i mentorkorpset vælger hver en funklende stjerne, som de 
tror på. Foruden at give dem plads på Live Camp scenen, følger, rådgiver og støtter mentorerne 
også deres udvalgte på deres rejse ind i musikbranchen. Mentorkorpset består af forskellige 
branchefolk og mediepartnere.



Polka Verner Legatet
Polka Verner Legatet er Smukfests særlige hæderspris, som hvert år tildeles en eller flere danske 
kulturpersonligheder. Prisen gives til modtagere, som ved hjælp af humor, musik og andre kultu-
relle indslag gør livet og hverdagen lidt bedre og lidt sjovere for alle os andre.

Traditionen med Polka Verner Legatet startede i 2002, hvor Søs Egelind  og Kirsten Lehfeldt blev 
udvalgt til det, der dengang hed Årets Spenderbuks. Årets Spenderbuks fik til opgave at give 
100.000 kr. væk i forbindelse med festivalen, penge der skulle være med til at sprede glæde 
blandt modtagerne. Her valgte Søs og Kirsten at bruge en del af pengene på den sygdomsramte 
Polka Verner, alias Finn Grunnet Sørensen, som var trommeslager i Erling Erlang & Trio. Et lokalt 
orkester, der gennem en lang årrække gav et spektakulært show på Smukfest.
Polka Verner tabte siden kampen mod kræften, og som en hyldest til trommeslageren besluttede 
Smukfest sammen med Søs og Kirsten at gøre Polka Verner Legatet til en fast tradition. Der blev 
nedsat en legatbestyrelse bestående af repræsentanter fra festivalen, Søs og Kirsten og flere 
andre kulturbærere, som  hvert år siden har udpeget en eller flere årlige prismodtagere.

Hædersprisen er i dag et vigtigt indslag under festivalen. Legatet finansieres af donationer fra 
Smukfests Legekammerater, samarbejdspartnere og andre villige givere.
 



Økonomisk  
bæredygtighed



En forening med formål
Skanderborg Festivalklub er en erhvervsdrivende forening, som blandt andet arrangerer den årli-
ge Smukfest i Skanderborg. Overskuddet fra foreningens aktiviteter går til fortsat at kunne afholde 
festival i bøgeskoven, men formålet med foreningen er også at skabe overskudsenergi til velgø-
rende arbejde, kulturelle aktiviteter og almennyttige formål.

Smukfest er i høj grad båret af vores samarbejder med foreninger, virksomheder og organisati-
oner, som det også står skrevet i foreningens vedtægter, at festivalklubben skal være med til at 
understøtte.

Overskuddet uddeles
I 2014 oprettede Skanderborg Festivalklub sin egen fond, Smukfonden. Formålet med Smukfon-
den er at støtte initiativer og projekter, der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der 
kan afhjælpe ensomhed og udsathed. 20% af overskuddet fra Smukfest går til Smukfonden, som 
har en årlig uddeling af midlerne.

Skanderborg Festivalklub støtter også lokale kulturelle formål med cirka 200.000 kroner om året, 
ligesom det er Skanderborg Festivalklub, der står bag Polka Verner Legatet, en hæderspris til 
kulturpersonligheder.

Derudover yder festivalklubben også økonomisk støtte til Walthers Musikcafé, foreningens spille-
sted i Skanderborg, som siden 2012 har været til glæde og gavn for særligt byens unge.

Økonomisk gevinst i kommunen
Analyse instituttet ”Rambøll” udarbejdede i 2009 en rapport, der påviste, at festivalen dengang 
havde en ”værdi” af 350 millioner kroner og genererede et årligt provenu til Skanderborg på cirka 
42 millioner kroner – tal, som begge sandsynligvis vil være væsentligt højere i dag. Skanderborg 
Kommune har samlet set kun ca. kr. 490.000 i direkte kommunale udgifter forbundet med festi-
valen – til sammenligning giver Horsens kommune og erhvervsliv 6 millioner kr. i årligt direkte 
tilskud til lokale koncertaktiviteter. Skanderborg Kommune og erhvervsliv støtter med 0 kr.


