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Side 1  

 

TAK FOR TILLIDEN  
 

I er klar, vi er klar, nu venter vi kun på at alle får et stik i armen. Det er resultatet af 

forbrugerundersøgelsen ”Kulturliv under covid-19” som Billetlugen og CXO/Thulstrup 

Research, netop har udgivet.  

Kultur skaber oplevelser, men også minder, som vi tærer på, i trange tider. Nu er 

lageret sluppet op og samtidig fornemmer vi håbet forude. Vi tør at drømme igen.  

 

Billetkøb i gang igen 

-Vi har holdt fanen højt i et år nu, og vi fornemmer at billetkøberne begynder at røre 

på sig, fortæller direktør i Arena Næstved, Jakob Brixvold. Der er tillid til, at vi i Arena 

Næstved kan skabe trygge rammer og jeg tror egentlig, at folk har luret, at det er 

smart at sikre sig en billet mens man kan, og skulle det ske, at vi rykker datoer igen, 

så kender alle proceduren. Alt refunderes og/eller udsættes. Men de tider er 

heldigvis snart fortid, siger han med sin vedholdende optimistiske tilgang. Det 

seneste år har også vist os, at billetkøberne er trofaste. Mere end 90% har beholdt 

deres billetter. 

 

Savnet mærkes 

60% af de adspurgte svarer, at de vil gå til det samme antal kulturoplevelser, som de 

ville før corona-krisen. Det er en stigning fra efteråret. Det viser, at tiltroen til 

kulturarrangørerne er stor, og måske også at efterårets små vandhuller af 

kulturoplevelser, er ved at fordampe i hukommelsen. 

-Vi trænger simpelthen, siger direktør i Arena Næstved, Jakob Brixvold, det er i høj 

grad også hvad jeg hører i branchen og blandt vores tålmodige erhvervspartnere. Jeg 

tror, at den helt konkrete værdi, som en kulturoplevelse bringer hver enkelt af os, er 

gået op for flere. Altså, at vi helt fysisk mangler og savner nærværet, fællesskabet og 

den store kunstneriske oplevelse sammen med andre, siger han.  

 

Vi er klar! 

Arena Næstved er i fuld funktion som Vaccinationscenter for Region Sjælland, men 

med aftale om at kunne gennemføre planlagte koncerter. 

-Vi pakker simpelthen Vaccinationscentret sammen i et døgn, gennemfører 

koncerterne, og pakker kanylerne ud igen, fortæller han. Og det gør vi med glæde, 

for at få kulturlivet i gang igen og imødekomme det enorme behov der har hobet sig 

op hos kulturforbrugerne, siger han. 

”Kulturliv under covid-19” .  
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