
From:                                 Mads Stephensen 
Sent:                                  Mon, 25 May 2020 16:39:58 +0200 
To:                                      Lili Jensen 
Subject:                             Re: Spørgsmål til ansøgning 
 

Hej Lili. 

Jeg svarer lige herunder 

 

-      Er der opnået tilladelse fra ejer af bygningen og fra myndighederne ? 

Vi har fået tilladelse af Fremtidsfabrikken til at bruge deres bygning, strøm, internet både ude 
og inde ja! 

Ansøgning til politiet er sendt, det ved vi naturligvis godt at vi skal. Vi ved også at hvis  vi har 
fået lov af bygningens ejer, ja så er politiets svar nærmest en formalitet! 

-      Hvordan håndterer I corona restriktionerne ? 

Vi håndterer corona ristriktionerne efter forskrifterne, og opfordrer folk til ikke at  forsamles i 
grupper større end 10 

-      Er der modtaget svar fra de ansøgte fonde – tilsagn/afslag ? 

Der er kommet svar fra DMF som syns projektet er virkelig fedt, men der er for få der er 
medlemmer af DMF til at de kan forsvare et tilskud. DMF var ansøgt om honorarer til 
musikerne, så det betyder bare at vi må spille gratis, så den øvrige produktion kan få løn! 
Fynske Bank svarer i starten af juni. 

Derudvoer er der sidenhen også søgt Halberg fonden of Royal Unibrew TAKROCK. Og jeg søge 
videre for at se om jeg kan skaffe honorar til musikere og lydmand! 

-      Hvori består samarbejdet med de anførte samarbejdspartnere ? 

Fremridsfabrikken ligger selvsagt hus til, deraf samarbejdet. Produktionsfolkene er fra firmaet 
Amaliel Music, og den lokale fotograf Kristoffer Juel 

-      Koncerten vil være med sange fra Jeres kommende plade. Det må være den plade, som 
Musikudvalget også har støttet, og som I har søgt udsættelse på. Hvordan er denne 
sammenhæng ? 

 

Vi har søgt om udsættelse ja, men samtidigt om at får pengene udbetalt nu, fordi vi har 
regninger der skal betales - Her har vi dog aldrig fået svar? Pladen ER færdig og sendes i 
Trykken i næste uge. 1 single er udgivet, 2. single kommer ud på fredag. Pladen blir udgivet til 
September. De 2 projekter har iøvrigt intet med hinanden at gøre. Tom Bjerg - På Toppen af 
Byen, er tænkt som et anderledes nyt koncerttiltag af endnu uafprøvet karakter, sjov og 
indragende på samme tid. 

  



 
On Mon, May 25, 2020 at 3:05 PM Lili Jensen <lili.jensen@svendborg.dk> wrote: 

Hej Mads 

  

Forud for Musikudvalgets behandling af ansøgningen om tilskud til Tom Bjerg – På Toppen af 
Byen, har jeg nogle umiddelbare spørgsmål, som vil være relevante for udvalgets 
behandling af ansøgningen: 

  

-      Er der opnået tilladelse fra ejer af bygningen og fra myndighederne ? 

-      Hvordan håndterer I corona restriktionerne ? 

-      Er der modtaget svar fra de ansøgte fonde – tilsagn/afslag ? 

-      Hvori består samarbejdet med de anførte samarbejdspartnere ? 

-      Koncerten vil være med sange fra Jeres kommende plade. Det må være den plade, som 
Musikudvalget også har støttet, og som I har søgt udsættelse på. Hvordan er denne 
sammenhæng ? 

  

Vh 

Lili 

 
Lili Jensen 
Kulturkonsulent 
 
Svendborg Kommune  
Kultur og Fritid 
 
Ryttervej 70 

5700 Svendborg 
 
Tlf: +4530174541 
Email: lili.jensen@svendborg.dk 
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Fra: kulturogfritid@svendborg.dk [mailto:kulturogfritid@svendborg.dk]  
Sendt: 18. maj 2020 22:56 
Til: Kultur og Fritid Fælles Mail <kulturogfritid@svendborg.dk> 
Emne: Ansøgning vedr. Musikpuljen 

  

Indsendt Mandag, 18 maj, 2020 - 22:56 

Indsendt af: Anonym 

 

Ansøgningsskema - Musikpuljen 

 

Ansøger 
Tom Bjerg 

Kontaktperson 
Mads Stephensen 

Adresse 
Møllergade 34A 1 

Telefon 
61602381 

E-mail 
mads@sorteplader.dk 

Evt. hjemmeside 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 

 

Hvad søges der støtte til? 
Tom Bjerg - På Toppen af Byen 

 

Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
20/6-2020 
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Hvor meget søges der i støtte? 
11.256,59 kr 

 

Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
Den Faberske Fond, DMF, GRAMEX, FYNSKE BANK, Halberg Fonden 

 

Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 

 

Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
0 

 

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

Live Koncert på Toppen af fremtidsfabrikken - Livestreamet og sendt via FM signal. 
Yderligere beskrivelse vedhæftet. 

 

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

Det åbner nye veje for koncertformer, og kombinerer forskellige teknikker og metoder 
for at komme ud med musikken til så mange folk så muligt - Og skaber samtidig 
mulighed for en smule nærvær i denne tid. Lokation ligger op til at mange mennesker 
vil kunne følge med live rundt om bygningen, uden at skulle forsamles i højere antal en 
det anbefalede. Det er endnu et tiltag som er med til at sætte streg under svendborgs 
kulturelle kreativitet.  

 

Samarbejdspartnere 
Fremtidfabrikken + lokale leverandører af lyd og billed prduktion. 

 



Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 
Budget vedhæftet 

 

Plan for PR/markedsføring 

TV2FYN har vist interesse for projektet og vil gerne lave en historie på det! 
Markedsføres derudover via sociale medier og gennem bandets Svendborggensiske 
pladeselskabet "Sorte Pladers" kontaktflader. 

 

Resultatet af denne tilføjelse kan ses på: 
https://www.svendborg.dk/node/472034/submission/7774  

 

 
 
--  
VH 
 
Mads Stephensen 
Sorte Plader 
61602381 
mads@sorteplader.dk 
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