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Side 1  

 

LIVEMUSIK PÅ TORVET  
 
Derfor er der livemusik på Axeltorv i juli 
Fem lørdage i juli står vi bag koncerter med gode danske navne på 
Axeltorv i Næstved. Vi har fundet pengene - stort tak til Statens 
Kunstfond, Mærk Næstved, Cityforeningen, DMF Sydsjælland og de 
tre restauratører på torvet; Underhuset, Alt Godt og Raadhuskroen – 
vi har sat rammen og engageret MC Hansen som booker og rød tråd 
med guitar og værtsrolle til koncerterne. 
 
Som Næstveds største musikscene føler vi os forpligtede til, vi kan 
faktisk slet ikke lade være med, at bringe mennesker sammen om 
musik. Og fra borgmesterkontoret fortæller Carsten Rasmussen, 
hvorfor Økonomiudvalget har bevilget penge til musik på torvet. 
- Det er supergodt, at vi kan mødes igen. Jeg tror, at de fleste af hos 
har savnet at mødes med venner og bekendte på torvet og nyde 
bylivet. Derfor har vi i Økonomiudvalget set positivt på ansøgningen 
og doneret midler fra Mærk Næstved-puljen. 
 
Hos DMF Sydsjælland har man også støttet koncerterne økonomisk, 
og her er formålet stort set det samme. Nyvalgt formand for DMF 
Sydsjælland, Ulla Britt Simonsen, fortæller hvorfor man har valgt at 
gå med i samarbejdet. 
-DMF repræsenterer musikere og artister i området, og som alle er 
klar over, så har vores branche været hårdt ramt, helt lagt ned faktisk, 
på grund af pandemien. Nu hvor alt åbner, skulle man tro, at vi er på 
den grønne gren, men det er desværre lidt for tidligt at hejse flaget, 
fortæller formanden, for mange er stadig tilbageholdende med at 
købe billetter og udbuddet er til tider overvældende.  
-Derfor har vi valgt at gøre os selv synlige lokalt i håb om at støtte 
musikerne i deres bestræbelser på at komme ovenpå, blandt andet 
ved at vise sig frem og simpelthen få banket rusten ud af 
instrumenterne, siger Ulla Britt.  
-Vi glæder os over at se vores publikum i øjnene, mærke deres 
respons og få vores branche op og køre igen. Fem livekoncerter på 
torvet minder os alle om, hvor vigtig livemusik er, både for os der 
udøver det, men især for publikum, som længes efter kulturelle 
oplevelser sammen med andre.  
 
 


