
 
Ansøgningsskema - Musikpuljen 

 
Ansøger 
Musikkenborg 

Kontaktperson 
Anders Føns Haaber 

Adresse 
Fruerstuevej 31 

Telefon 
31271000 

E-mail 
info@musikkenborg.dk 

Evt. hjemmeside 
www.musikkenborg.dk 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 

 
Hvad søges der støtte til? 
Koncerter for børn i Coronatiden 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
fra 1/6 - 31/12 2020 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
20.000 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Nej 

Hvis ja - hvor? 
ingen andre er søgt 

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Ja 

 
Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
0 kr. 

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

mailto:info@musikkenborg.dk
http://www.musikkenborg.dk/


Vi søger om halvdelen af orkesterets honorarer. Vi vil tilbyde skolerne i Svendborg en 
koncert til "halv pris", således skal de dække den anden halvdel af orkesterets honorar. 
 
Se bilag for uddybende projektbeskrivelse. 

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

Koncerten vil være en fælles kulturoplevelse, der styrker børnenes evne til at fortolke 
omverden og sætte Danmark i relation til resten af klodens markante musikkulturer. Man 
vil også kunne drage en parallel til personlige relationers forskellighed og den 
mangfoldighed vores fællesskab har med mange forskellige etniciteter. Koncerten rummer 
mulighed for at styrke børnenes måde at begribe verden på og omsætte de følelser og 
åbenbaringer i deres egen hverdag. Det vil give dem en øget forståelse af kultur og 
kulturens forskellighed på tværs af lande og give dem lyst til selv at udforske 
forskelligheden. Det er en af de vigtigste byggesten i vores demokrati og den tolerance, 
Danmark har iboende i den danske kultur. 

 
Samarbejdspartnere 

Musikkenborg 
Børnebanditterne 
Svendborgs skoler 
Svendborg Musikudvalg 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 
se bilag 

 
Plan for PR/markedsføring 

Vi vil opfordre skolerne til at gøre koncerterne tilgængelig for lokalsamfundet, og hvis det 
bliver tilfældet vil vi lægge en detaljeret PR strategi, hvor vi benytter de 
forhåndenværende SOME-kanaler på en struktureret og organiseret måde med en launch-
strategi, der sikrer at arrangementerne vil ligge "top-of-mind" hos modtager-
målgrupperne. 
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