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Venlig hilsen  
 
Maja Larsen 
Elev 
 
Svendborg Kommune  
Kultur og Fritid 
 
 
Ryttervej 70, 1. 
5700 Svendborg 
 
 
Tlf:  
Mobil: +4523354349 
Email: maja.larsen@svendborg.dk 
 
 

 
    
Fra: kulturogfritid@svendborg.dk [mailto:kulturogfritid@svendborg.dk]  
Sendt: 25. april 2020 08:08 
Til: Kultur og Fritid Fælles Mail <kulturogfritid@svendborg.dk> 
Emne: Ansøgningsskema vedr. Puljen for De frie kulturmidler 
  
Indsendt Lørdag, 25 april, 2020 - 08:07 

Indsendt af: Anonym 

 

Ansøgningsskema - Puljen for De frie kulturmidler 

 

Ansøger 
Baggårdscafeen Lutter Lagkage 



Kontaktperson 
Nina Grønning 

Adresse 
, , Skattergade 19, B 

Telefon 
41400062 

E-mail 
ninagroenning@gmail.com 

Evt. hjemmeside 
@lutterlagkag 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 

 

Hvad søges der støtte til? 
Musiker honorarer til lokale musikere som kommer og optræder 

 

Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
10 weekender i tidsrummet fra 10 maj til 18 juli 

 

Hvor meget søges der i støtte? 
20.000 

 

Er der søgt støtte andre steder? 
Nej 

Hvis ja - hvor? 
ingen andre steder 

 

Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 

 

Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
0 kr. kun donationer til cafeens udgifter. 

 

mailto:ninagroenning@gmail.com


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

Jeg søger Svendborg musikudvalg om 20.000 kroner fra kulturpuljen. 
 
Jeg har i kraft af corona tilstanden oplevet, at både musikere og kunder lider afsavn i 
forhold til fællesskab og kulturelle oplevelser. Derfor har jeg besluttet at lave denne lille 
private baggårdscafe, som er udendørs i min hyggelige baggård, med en lille scene og 
små cafeborde med 3 meters afstand. Jeg har fået tilladelse af fødevarestyrelsen til, at 
holde åben, hvis det kun er 10 weekender. Jeg forsøger at overholde alle covid19 reglerne 
og annoncerer via Facebook.  
Cafeen kører udelukkende på donationer 
Da jeg er selvstændig Kranio-sakral terapeut, har jeg grundet "0" indtægten, søgt støtte 
til de måneder jeg har måtte lukke min virksomhed. Jeg ved endnu ikke om jeg bliver 
godkendt til dette. Men jeg har derfor valgt at min baggårdscafe " Lutter Lagkage" skal 
køre udelukkende på donationer, altså uden priser på serveringen eller musikken. 
Jeg er selv social og udadvendt, og glæder mig til at bidrage til dejlige, trygge, 
nærværende, små kultur og musik oplevelser.  
Jeg tænker, at det er en win/win ide, da jeg jo får mange små lokale kunstnere på 
scenen, og derved får de også PR. og lidt gang i deres "liv" igen. Det er hovedsagelig 
musik jeg tilbyder, men der er også en storyteller, en poet, en Clairvoyant Tarotkortlæser, 
en filosof og en Bingointertainer. Der vil være 5 arrangementer af 1 1/2 times varighed de 
10 weekender, hvor jeg regner med, at have underholdere på alle gangene... dvs. 50 
arrangementer, hvor jeg tænker de ca.40, nok er musikarrangementer. De er på scenen 
mellem 1/2 og 1 time efter eget valg. 
Det er meget blandet hvor imødekommende musikerne er for at deltage gratis og jeg blev 
informeret af en musiker om denne mulighed for støtte, så de kan få lidt "i hatten" for 
deres deltagelse. Jeg tilbyder dem også at livestreame deres optræden, så hele landet kan 
nyde deres musik og så Svendborg endnu engang markerer sig ude i det ganske land. 
I kan tjekke hele konceptet på siden : https://www.facebook.com/lutterlagkag/ Her står 
de events listet op, som jeg allerede har i hus. desuden er der et godt interview fra TV2 
som beskriver det hele. 
https://www.tv2fyn.dk/fyn/kassen-er-tom-nu-skal-det-vaere-lutter-
lagkage?fbclid=IwAR0Oi3lSBabKI366aLk5Y5JTMMPMG2CXN-
IgykP7SiWGNtiNhAXmtoZK7Ss 

 

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

Jeg synes absolut, at aktiviteten her understøtter mange af kulturløftets temaer. 
Cita slow, og Fantastiske Fornemmelser må da være lige det, som dette tilbud rent faktisk 
giver svendborggenserne.  
Jeg kan med stolthed sige at det er folk fra hele landet der liker og kommenterer dette 
tiltag. Så med Musik og sang, kaffe og kage, fællesskab og fornøjeligheder mener jeg, at 
bidrage til endnu et af svendborgs dejlige kulturelle og unikke hjertetiltag. 
Da jeg ingen penge har og ikke er garanteret at få noget for det, men har skabt det 
udelukkende ud fra behovet for skønne sammenkomster og vidunderlige øjeblikke, mener 
jeg, at der er noget helt unikt i "Lutter Lagkage" midt i coronatider med frygt, isolation og 
ensomhed. Og kulturelle afsavn. 
Lad os få gang i musikken og smilene imellem os alle, det er det der binder os sammen...  
Det handler om fællesskab og initiativ. Lad os få gang i musikken og møderne igen. 
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Samarbejdspartnere 

Det er ene og alene mig der står for det hele. Jeg har dog hørt fra flere at de synes så 
godt om konceptet at de kunne forestille sig at være med på en måde...eks 
vinhandler(vinsmagning) blomsterhandler (blomsterbuketter til at købe med hjem) 
smykkekunstner med en montre stående med smykkesortiment...Men jeg er ikke indgået 
nogle samarbejder, pga. coronareglernes usikkerheder. Der er dog helt klart potentiale til 
at bruge eventśne til at byde andre lokale kunstnere og virksomheder ind med deres ting 
og sager.. 

 

Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 

Jeg vil helst holde Cafedelen( donationerne) og musikscenen adskildt. Så pengene skulle 
gå til 10 gange musiker honorar af 2000kr. til de musikere der ikke kan eller ønsker at 
bidrage frivilligt uden beregning. 

 

Plan for PR/markedsføring 

Jeg har lavet en facebookside : https://www.facebook.com/lutterlagkag/?ref=bookmarks  
Alle events og PR. foregår derfra. Derudover i kulturkalenderen, radio diablo, ugeavisen 
og hvem/ hvad der ellers vil være interesseret i at skrive om det unikke tiltag. 

 

 

 

 

 

Resultatet af denne tilføjelse kan ses på: 
http://www.svendborg.dk/node/23974/submission/1776  

https://www.facebook.com/lutterlagkag/?ref=bookmarks
http://www.svendborg.dk/node/23974/submission/1776
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