Skema ved ansøgning om støtte gennem Kulturpuljen – Kalenderåret 2022
Alle punkter i skemaet skal besvares. Husk også at læse retningslinjer for at søge penge gennem Kulturpuljen.
Punkt 3 kan eventuelt vedlægges som bilag.
Desuden skal bilag i form af regnskab fra sidste år vedlægges, hvis aktiviteten har været afholdt tidligere.
Vi ser også gerne, at I vedlægger en kopi af jeres vedtægter, andre tilsagn fra sponsorer/fonde og lignende.
Du skal udfylde ansøgningsskemaet, og derefter gemme det som PDF og sende det til Kultur- og Fritidskonsulent Morten Andersen i Kultur & Fritid på mortande@stevns.dk.
Skulle der være spørgsmål eller opstår der anden tvivl kan der ringes på 56 57 50 54.
1. Ansøgers kontaktoplysninger
Navn på ansøger/forening
Adresse
Telefon
Fastnet/Mobil

Kulturforeningen Spilledåsen
Algade 32, 4660 Store Heddinge
30571999

Email

info@spilledaasen-stevns.dk

Evt. hjemmeside

http://www.spilledaasen-stevns.dk

2. Kontaktpersons oplysninger
Navn

Kasserer Lars Reimer

Adresse

Kokgårdsvej 4 B, 4671 Strøby

Telefon
Fastnet/Mobil
Email

61777812
lreimer65@gmail.com

3. Detaljeret projektbeskrivelse
Projekttitel
Projektets navn

Honorarklip for kalenderåret 2022 - 90 klip i alt

Sted
Hvor ønsker I at projektet
skal foregå?

Alle musikarrangementer (forventet 9 i kalenderåret 2022) finder sted i
Stevns Kommune i hhv. Mødestedet Snurretoppen, Algade 32, Store
Heddinge samt enkelte arrangementer (2 om året) i Harmonien, Rødvig
Hovedgade 2, 4673 Rødvig Stevns
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Projektets indhold
Kort projektbeskrivelse

Forslag til Kulturforeningen Spilledåsens program for 2022:
Tip Toe Bigband - 20 klip
Norbert Susemihl - 6 klip
Kjell Gustavson R and B orchestra - 10 klip
Søren Andersen - 3 klip
SP/Just/Frost - 3 klip
DR bigband - 20 klip
Birkeballe - 5 klip
Katinka - 4 klip
Lis Sørensen - 4 klip
Leonardo Pedersens jump and jive - 11 klip
Aura - 4 klip
90 klip i alt
Projektets formål
Hvad ønskes opnået med
projektet?
Kort beskrivelse

Det er foreningens formål, gennem musik/koncertarrangementer,
foredrag, udstillinger mv. at formidle kulturoplevelser, samt udbrede
forståelse af og kendskab til kunst og kultur til den Stevnske befolkning.

Samarbejdspartnere
Kort beskrivelse af jer og jeres samarbejdspartnere

Kulturforeningen Spilledåsen er en medlemsbaseret forening. Foreningen henvender sig til alle personer, som har interesse i foreningens formålsparagraf. Alle personer, firmaer og offentlige foreninger kan optages som medlemmer i Spilledåsen.
Kulturforeningen Spilledåsen samarbejder med de øvrige kulturforeninger omkring Mødestedet Snurretoppen (Stevns Teaterforening, Stevns
Amatørscene, Stevns Musikskole og Biografen Snurretoppen) med fælles arrangementer, anskaffelser af udstyr, vedligehold af lokaler, udstyr
osv.
Kulturforeningen Spilledåsen samarbejder med lokale leverandører.
Kulturforeningens booker arrangerer kunstnere igennem flere danske
bookingbureauer .

Hvad bidrager projektet med?
Lav en kort beskrivelse af
hvordan jeres projekt bidrager til det samlede kulturliv i
Stevns Kommune.

Kulturforeningen Spilledåsen har i mere end 25 år været musikalsk centrum for især den rytmiske musik på Stevns. Igennem et alsidigt og
mangeartet udbud tilbydes musikarrangementer til det stevnske publikum.

4. Formidling af projektet
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Formidling af projektet.
Hvordan inddrager I hjemmeside, presse, nyhedsbrev, sociale medier og andet?

Hvor vil det blive annonceret, at Stevns Kommune via
Kulturpuljen har støttet projektet?

Kulturforeningen Spilledåsen afholder pressemøde hvert halve år, når
sæsonens program offentliggøres. I den forbindelse gives også interviews til samtlige interesserede lokale medier.
Programmet lægges på KultuNaut og dermed på Stevns Kommunes Kulturkalender.
Der ophænges sæsonplakater i hele hjemkommunen Stevns, samt i tilstødende kommuner. Desuden distribueres visitkort med sæsonens
program via butikker m.v.
Forud for hvert koncertarrangement ophænges plakater med de relevante kunstnere i hele hjemkommunen samt i tilstødende kommuner
Forud for koncerterne annonceres og forhåndsomtales koncerten i de
førende lokale medier efter aftale.
Der sendes nyhedsbrev til samtlige medlemmer og øvrige tilmeldte.
Efter koncerten sendes omtale af koncerten til de lokale medier med
henblik på videreformidling efter aftale.
Kulturforeningen Spilledåsen har en hjemmeside på internettet
www.spilledaasen-stevns.dk, hvor samtlige koncerter omtales, ligesom
der sælges medlemskaber og koncertbilletter. Her findes også foreningens vedtægter, historie mv.
Billetter sælges endvidere i udvalgte detailbutikker.
Kulturforeningen Spilledåsen er på Facebook, hvor der oprettes Begivenheder. Fotos lægges ind, efter koncerterne. Gæsterne skriver deres
kommentarer.
Annoncering via biografen Snurretoppens facebookside.
Endvidere i Stevnsbladet, under biografens program, som Månedens
koncert i Spilledåsen.
Koncerterne søges optaget i kulturavisen Oplev.
Under særlige omstændigheder annonceres på Side 33.
Støtten fra Stevns Kommunes Kulturpulje er omtalt på Kulturforeningen Spilledåsens hjemmeside, på sæsonplakaten og på visitkortene.
Desuden fremgår det af formandens beretning ved generalforsamlingen, og af det årlige nyhedsbrev til foreningens medlemmer.

5. Start- og slutdato for projektet

Startdato og tidspunkt

1. januar 2022

Slutdato og tidspunkt

31. december 2022
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6. Budget: Lav et samlet budgetoverslag for projektet.
Indtægter

Entre og medlemskontingent
Bar og kiosksalg
Sponsorstøtte
Ansøgt tilskud Stevns
Kommune og Kulturstyrelsen, 90 honorarklip
Forventet tilskud fra
Kulturregionen, tidligere amtsligt

Total

Kr.

Udgifter
215.000
35.000
3.000
201.600

Honorarer kunstnere
ifgl. bilag
Husleje, koncertlokaler
Forplejning og logi musikere
KODA

Kr.
316.000
17.000
25.000
17.000

Markedsføring, PR

35.000

Løn til lydteknikere
samt leje af udstyr
Varekøb, bar og kiosksalg
Administration

25.000

Diverse udgifter

10.000

Total

487.000

33.655

488.255

30.000
12.000

7. Projektets finansiering
Hvor meget søges der om
fra Kulturpuljen?

90 halve honorarklip i alt kr. 100.800.

Egenfinansiering (Ikke frivilligt arbejde)
Anden søgt medfinansiering. Hvem er søgt? Angiv
beløb.

Se venligst budget do.
Der ansøges om 90 halve honorarklip i alt kr. 100.800 under ordningen:
Honorarstøtte til rytmiske spillesteder hos Statens Kunstfond

8. Eventuelle bilag
Angiv nummer og titel på
eventuelle vedlagte bilag.

Bilag 1. Musikerhonorarer
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