
 
Ansøgningsskema - Musikpuljen 

 
Ansøger 
Eik Skibdal Schwarz 

Kontaktperson 
Eik Skibdal Schwarz 

Adresse 
Møllergade 64 G, 5700 Svendborg 

Telefon 
21125051 

E-mail 
eikskibdal@gmail.com 

Evt. hjemmeside 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 

 
Hvad søges der støtte til? 
Magnifiks Musikvogn 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
1. maj til og med 1.okt. Vi tænker at SPULT arr. d. 15-17 maj, eller en markedslørdag på 
Torvet. Aftale i samarbejde med jer. 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
8.814 kr. for et event (hvor vi spiller to timer inkl. lille pause). 17.628 kr for to events. 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
Vi har søgt til to andre events i Svendborg hos Beckett fonden, men har endnu ikke fået 
svar.  

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 

 
Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
o kr. 

 
Beskrivelse af aktiviteten/arrangementet (Ved ansøgninger på 25.000 kr. og 
derover skal tillige vedlægges projektbeskrivelse) 

mailto:eikskibdal@gmail.com


Magnifiks Musikvogn - et anderledes gadeevent.  
 
Formålet med musikvognen er at skabe liv og musik i gaderne. Det foregår på den måde, 
at de forbipasserende bliver inviteret til at til at dreje på et verdenshjul og høre et stykke 
musik ude fra den store verden.  
Fra Musikvognen vil vi bringe folkemusikken ud til folket, der hvor folket er. Musikken fra 
mange forskellige lande, vil blive fremført live med spas og alvor af dygtige erfarene 
musikere.  
Hør feks. en Russisk folkemelodi, en tango fra Uruguay, Irsk jig, en Serbisk folkesang, 
Cubansk rumba, Romansk bulgar m.fl.  
 
Musikvognen er en cykelvogn i iøjenfaldende farver, flot gejlet op med parasol, vimpler, 
blomster m.m. De forbipasserende inviteres til at dreje på verdensmusik-hjulet (som et 
lykkehjul) og dermed få lov at høre et musiknummer fra det land pilen peger på. Publikum 
kan købe et glas kølig økologisk saft mens vi tager dem med på en musikalsk rejse 
gennem flere kontinenter. 
 
Vores gruppe hedder Magnifik. Vi består af fire rutinerede og alsidige musikere. Vi elsker 
verdens folkemusik og at udfordre os selv og hinanden musikalsk. Vi brænder for at 
udbrede denne genre, da der er meget få platforme, hvor den brede befolkning får 
kontakt med verdens folkemusik.  
 
Hans Thygesen på guitar (Passangers only, Svane/Thygesen/Lund/Svane)  
Eik Skibdal på bas (kendt fra Stepp 2, Die Reeperbahn, Deerborn)  
Thomas Eriksen (Die Reeperbahn)  
Stine Jensen på violin (verdensmusik og performance)  
 
Videolink fra liveoptræden kommer som vedhæftet under præsentation. 

 
Hvordan understøtter aktiviteten/arrangementet et eller flere af Kulturløftets tre 
temaer 

Med dette event åbner Magnifiks musikvogn et vindue til verden, hvor mange kulturer 
lever og udfolder sig. Med et trylleslag er en varm sommerdag i Svendborgs gågade 
forvandlet til en livlig gade i Cuba, en smal gyde i Moskvas ældre bydel eller en lille 
landsby i Bulgarien, hvor balkan-og klezmermusikken bliver spillet for fuld udblæsning på 
byens torv. Musik er et universelt sprog, som bygger bro på tværs af social baggrund og 
kultur. Fællesskabet lever i musikken og musikken samler fællesskabet. Ved at 
præsentere folkemusik fra mange forskellige lande, håber vi at kunne gøre vores lille del 
til, at folk vil åbne øjnene for de forskellige kulturers fantastiske musikalske 
mangfoldighed og derigennem generelt blive mere inkluderende overfor fremmede 
kulturer. 

 
Samarbejdspartnere 

 
Samarbejde:  
Vi vil have et samarbejde med folkemusikfestivaler og Svendborg musikskole om at have 
flyers liggende ved musikvognen, for at udbrede borgernes kendskab til denne 
mangfoldige musikgenre. 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 



BUDGET 
Eks. for en optræden.  
Udgifter for en optræden: Min. tarif til 4 musikere er 8.365 kr. 
Plus transport (beløbet er udregnet efter statens transportsatser) 449 kr.  Mens folk hører 
et stykke verdensmusik, kan de vælge at købe et glas lækkert økologisk saft. 
  
Egen finasering. 
Eks. Salg af 60 glas saft af 10 kr er 600 kr. 
(minus saftudgifter ca. 150 kr). 450 kr. 
Forventet indtægt fra publikum pr. optræden 450 kr. 
Ansøgningsbeløb hos Svendborg musikpulje 8.814 kr. Eller for to events 17.628 kr.  
Alle beløb er inklusiv moms. 

 
Plan for PR/markedsføring 

Vi vil få vores event til at ligge på kultunaut og kulturkalenderen. Samt oprette som 
begivenhed på vores facebooksider. Hænge A3 plakater op på byens plakatsøjler. Få 
begivenheden i ugeavisen.  
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