
Fra: kulturogfritid@svendborg.dk [mailto:kulturogfritid@svendborg.dk]  
Sendt: 14. juli 2020 12:17 
Til: Kultur og Fritid Fælles Mail <kulturogfritid@svendborg.dk> 
Emne: Ansøgningsskema vedr. Kulturpuljen 
 
Indsendt Tirsdag, 14 juli, 2020 - 12:16 

Indsendt af: Anonym 

 
Ansøgningsskema - Kulturpuljen 

 
Ansøger 
Dorf & Toudal -  

Kontaktperson 
Ole Dorf Thomsen 

Adresse 
Skt. Jørgensvej 73 5700 Svendborg 

Telefon 
40460166 

E-mail 
oledorf@gmail.com 

Evt. hjemmeside 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
har ikke CVR-nr. 

 
Hvad søges der støtte til? 
koncert på Arne B, Vestergade 10 5700 Svendborg 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
Fredag d.28.august kl.21-24 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
Honorarstøtte x 2 tarif ialt kr. 4.487,00 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Nej 

Hvis ja - hvor? 
0 

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 
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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) 

Koncert på Arne B 28.8. kl.21-24  
Dorf & Toudal - 2 generationer spiller ud..sammen! 
 
Ole Dorf: vokal,guitar, hi/hat, stomp  
Daniel Toudal: guitar, vokal 
To hver for sig garvede musikanter diverterer med helt egne udgaver af populære danske 
og udenlandske sange hentet fra forrige århundrede og gjort nærværende og levende for 
publikum, når de to generationer spiller ud. 
Kendte danske toner helt fra Ingemann, Per Dich, Lysdal , Lilholt og Larsen til 
udenlandske som Kinks, Cash, Dylan, Beatles o.m.fl. 
Finurligt, legende, nærværende musik, som lægger op til dans på stolen! 

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

Koncerten er et bidrag til genopvågning af spillestedernes fortsatte aktivitet fremover i vor 
by. 
Som bekendt har matriklen Arne B levet et omskifteligt liv gennem flere år, og ejerne 
Claus & Grethe er nu atter bag roret og sikrer jo heldigvis dermed såvel Giant Steps som 
Folk for Folk en scene fremover. 
En scene som - osse i Coronatiden - skal have yderligere næring for at fortsat vækst 
fremover kan sikre eksistensen. At der kommer mer og anden musik til, som kan vække 
folks nysgerrighed og opmærksomhed på osse dette sted . 

 
Samarbejdspartnere 
- 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 
- 

 
Plan for PR/markedsføring 

Facebook + div.øvr.on-line 
Sydfynskalender 
Radio Diablo 
FAA & Ugeavis 
Plakater  
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