
Fra: kulturogfritid@svendborg.dk [mailto:kulturogfritid@svendborg.dk]  
Sendt: 12. august 2020 17:37 
Til: Kultur og Fritid Fælles Mail <kulturogfritid@svendborg.dk> 
Emne: Ansøgningsskema vedr. Kulturpuljen 
 
Indsendt Onsdag, 12 august, 2020 - 17:36 

Indsendt af: Anonym 

 
Ansøgningsskema - Kulturpuljen 

 
Ansøger 
Maja & Klaus feat. Heine Hansen & Søren Lund 

Kontaktperson 
Klaus B. Jensen 

Adresse 
Nyborgvej 420, 5881 Skårup Fyn 

Telefon 
60163009 

E-mail 
kbtone@gmail.com 

Evt. hjemmeside 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
 

 
Hvad søges der støtte til? 
Musiker honorarstøtte  

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
29. okt. 2020 kl. 19.00- 21.00 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
8587 kr.  

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Nej 

Hvis ja - hvor? 
Nej 

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 
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Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
Intet 

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

Maja & Klaus spiller en koncert med prisvindende jazzpianist; Heine Hansen på wurlitzer 
og Søren Lund på bas. Primært med Maja & Klaus' egne numre. Alle musikere er bosat i 
Svendborg kommune.  
For at komme ud at spille med originalmusik i disse coronatider. Genren er jazzy blues.  

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

Vi er med til at synliggøre og brande Svendborg som Fyns musisk kreative skabende 
hovedstad i et område, hvor vi ved, vi kan trække publikum, der endnu ikke har hørt os. 
Koncerten kan formegentlig åbne døre for flere andre kunstere fra Svendborg. Ved at 
spille et job på Café Fabers vil vi ikke alene slukke en voksende musiktørst i området 
grundet Coronaen, men også selv få lov at komme ud at spille på ét af Fyns hyggelige 
spillesteder, der gerne vil have kvalitet og kæmper med næb og klør ikke alene til hverdag 
men især nu, og derved også i fremtiden være med til at sikre, et uafhængigt spillested, 
hvor Svendborgs store stab af dygtige musikere også kan komme.  

 
Samarbejdspartnere 

Café Fabers i Ryslinge. Café Fabers er en Café baseret udelukkende på frivillige kræfter og 
har derfor et meget lille musikbudget. Oveni det har Covid-19 restriktionerne gjort, at der 
kan komme et publikum på blot 35 i caféen på nuværende tidspunkt.  

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 

Udgifter:  
4 tariffer = 8.587 kr. Det ansøgte beløb.  
Kørsel; egenbetaling 
Forplejning: Café Fabers 
PR = egenbetaling  
 
Indtægter:  
- på salg af mad og drikke under koncerten går til Café Fabers. 

 
Plan for PR/markedsføring 

Vi vil markedsføre via Facebook, plakater i området og i ugeavisen i samarbejde med Café 
Fabers.  
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