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Bilag 1 til ansøgning om honorarstøtte for rytmiske spillesteder i 2021 
 

Vejledning: 

Alle felter skal udfyldes. Det udfyldte bilag skal vedhæftes som fil til den elektroniske ansøgningsformular. 

Yderligere 3 bilag (excel-ark) skal udfyldes og vedhæftes den elektroniske formular. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn på spillested/musikforening og kommune 

SYDFYNSK FOLKEMUSIKFORENING – FOLK FOR FOLK 

WWW.FOLKFORFOLK.DK   - folkforfolk@gmail.com  -  v. Fin Thygesen mobilnummer. 40 35 35 57 

CVR-nr.: 28949642 

SVENDBORG KOMMUNE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skal kun udfyldes, hvis du fik tilskud i år  
Foreløbig evaluering af året 2020: 

      1. Beskriv, hvad I har opnået i forhold til de idéer og visioner for koncertvirksomheden, som I beskrev i  
         ansøgningen for 2020.   
Det blev jo et noget andet forår, end vi kunne forudse. I forbindelse med de koncerter, vi fik afviklet i foråret, oplevede vi en mindre 
nedgang i antal publikummer end vi havde forventet,specielt sidat i februar/primo marts, hvilket kan have sammenhæng, med 
Covid19. Vi håber, det retter sig i efteråret. 
Vi kommer endnu en gang til at opleve en ændring i ejerforholdet på vores spillested Arne B, hvor den nu tidligere forpagter valgte at 
stoppe pr. 1/6. Ejerne er nu tilbage, og sørger for, at vi kan fortsætte. 
Vi havde regnet med at afvikle endnu en børnekoncert i april, som vi måtte aflyse. Den udsættes til 2021.   
2. Antal koncerter i 2020.  

Vi havde regnet med at lave 33 koncerter, men det bliver kun til 24. Se mere under punkt 4. 
3. Evt. forskel på ansøgte og afholdte koncerter (Fik I de ønskede orkestre?))   

Det er svært i august at vide hvilke orkestre og solister, der er til rådighed året efter. Vi begynder først at booke næste år i 
august. Ud af de forventede bands/koncerter, har vi lavet aftale med 9. 

4. Hvordan har I klaret koncerter under COVID-19-perioden?   
Vi nåede at afvikle 7 koncerter, inden vi måtte lukke ned. Derefter har vi til dato aflyst 9 koncerter i perioden fra 17/3 til dato. Vi 
forventer at starte igen den 1/9, hvor vi også afvikler vores udsatte generalforsamling. 

Vi har aflyst en åben scene den 17/3 hvor vi også skulle have markeret Sct. Patricks day. Dette arrangement er aflyst. 
Vi forhandlede med musikerne og alle var indstillet på at få kontrakten ændret til en ny dato, efter deres valg. 4 af dem er flyttet til          
efteråret og 4 til foråret 2021. Vi har således ikke udbetalt honorarer for aflyste koncerter. 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spillestedets/musikforeningens musikprofil 

Beskriv udførligt jeres idéer og visioner for koncertvirksomheden. Hvad gør I og har I eventuelle fornyelser i forhold 

til: 

 Koncertformen og Repertoire/genrer: 

 
Folk for Folk (FFF) blev startet for 15 år siden af en flok musikentusiaster, der ønskede at skabe en 

spændende og nytænkende platform for traditionel musik. På det tidspunkt var folkemusik for de fleste et 
støvet foretagende, der ofte fungerede mere som et musealt udsagn end som et levende, vedkommende 
udtryk. Vi var ikke de eneste, der ønskede forandring, for FFF har netop udviklet sig parallelt med den nye 
folkemusikscene, hvor unge musikere har kastet sig ud i at bruge den traditionelle kultur til at gå nye veje. 
De ser både frem og tilbage på samme tid.  
 
Vi mener selv, at Folk for Folk, der som en af ganske få klubber i Danmark har koncerter hver uge 
gennem hele vinterhalvåret, har del i den spændende opblomstring af traditionel musik.  
I FFF har vi gennem alle årene bevaret vores nysgerrighed og vores mod til at give nye, spændende 
talenter chancen, hvilket er sket via vores tirsdags-koncerter (åbne scener). Mange af dem kan i dag 



Side 2 af 3   

opleves både lokalt og nationalt i forskellige musik-sammenhænge.   
 
Vi er fortsat en væsentlig spiller ikke bare i det svendborgensiske folkemusikmiljø men også på nationalt 
plan. Det er bla. derfor vi i 2018 modtog prisen som Årets Folk-sted, og vi hører jævnligt fra musikerne, at 
de sætter stor pris på at spille netop hos os. Vi har også et virkelig godt publikum, der gennem mange år 
har udviklet sig sammen med os. 
 
I de første mange år var vores opmærksomhed primært rettet mod nordisk, irsk og skotsk musik, men 
efterhånden som udviklingen i folkemusikmiljøet har åbnet sig internationalt, er vi også begyndt at 
arrangere koncerter med roots/americana, musikere fra canadiske, øst/central europa mv.  
Vi er meget interesserede i også fremover at være en scene, der tør invitere kunstnere ind fra hele verden 
– også gerne dem, som måske endnu ikke er slået igennem, men som har et spændende og 
nytænkende udtryk, inspireret af traditionel musik.  
 
I løbet af det sidste år har vi sat endnu et skib i søen, som vi regner med at forfølge: koncerter for børn. Vi 
mener, at vi har et ansvar for, at børn møder live musik, inspireret og udviklet fra folkelige traditioner.  Det 
er også deres rødder, og vi skylder dem at give dem adgang til den væsentlige arv, der venter på dem. 
Igennem alle årene har vi haft fokus på vores ungdomsarbejde. Dels gennem attraktive entrépriser for 
studerende og unge under 25, men også ved at invitere unge musikere til at stå for vores månedlige 
"Åbne Scene". 
 
Vi har selvfølgelig som alle andre kultur venues været underdrejet i forbindelse med corona-krisen, men 
krisen har samtidig sat fokus på, hvorfor live-arrangementer er så vigtigt for oplevelsen af fællesskab. Vi 
drømmer om fremover at kunne udvide vores aktiviteter, så vi også får mulighed for at lave nogle større 
koncerter, gerne hvor man kan danse. Vi har netop inviteret en række dygtige lokale musikere, der 
gennem det sidste år har stået bag Nordisk Dans i Svendborg Forsamlingshus, til at spille til et af vores 
jubilæumsarrangementer i september. Det vil være oplagt at udvide samarbejdet med dem og andre 
ensembler i de kommende år. 
 

 Koncertstedet (beskrivelse af anlæg, teknikere, akustiske forhold, publikumskapacitet, stående og 
siddende): 

o Arne B har valgt at lave et musiksted, hvor der er forskellig slags musik mange dage om ugen. 
Folk for Folk har tirsdagene, og vi har et fint samarbejde om afvikling og annoncering mv. Arne B 
står for salg af mad og drikkevarer, og Folk for Folk står for afvikling af koncerterne. 

o Vi deler et glimrende lys- og musikanlæg med jazzklubben Giant Steps, der har koncerter om 
torsdagen. 

o Der er plads til ca 120 stående gæster, og lidt mindre, hvis folk skal sidde, og i øvrigt have en 
god oplevelse, hvor man ikke sidder for tæt. 

 

 brug af frivillig arbejdskraft: 
Klubben er udelukkende drevet af frivillige og på trods af, at vi har været i gang i mange år, har vi ingen 
problemer med at finde frivillige. Bestyrelsen, der er på 9 personer, har en fornuftig arbejdsfordeling, så 
alle tager en tørn. Aldersfordelingen  har gennem alle årene været i en rimelig balance mellem ældre folk 
med god tid og unge ildsjæle. 
Vi har også en række frivillige lydfolk tilknyttet klubben, flere af dem med erfaring fra det 
professionelle/semi-professionelle miljø. 
 

 markedsføring, både over for eksisterende og nye publikumsgrupper: 
o 2 gange om året udgiver vi en 3-fløjet folder, i et oplag på 2200 stk.. Den indeholder korte 

beskrivelser af de optrædende og deres musik. Det er vores indtryk, at folk på grund af de 
reducerede tekster i programmet, besøger vores hjemmeside for at søge mere information om 
vores koncerter og musikken. 

o På vores hjemmeside www.folkforfolk.dk har vi lavet links til de optrædendes hjemmesider og 
musik på Youtube mv., så vores publikum kan lytte til og læse om de musikere, de skal høre.    

o Hver uge sendes mail om det kommende arrangement og andre oplysninger om foreningen til 
mere end 300 interesserede.  

o Hver uge omtales arrangementerne i de lokale og andre fynske medier. 
o Folk for Folk har en velbesøgt Facebookside 
o Der opsættes plakater rundt omkring i byen og ved spillestedet. 
o Folk for Folk har et udhængsskab ved Arne B, hvor koncerterne mv. annonceres. 

http://www.folkforfolk.dk/
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 Publikumsudvikling i antal: 
Det er vanskeligt at finde et tal for udvikilig i antal publikummer på grumd af Covid19, der medførte 
aflysning af en del koncerter. Vi noterede således en mindre tilbagegang i forhold til 2019 i ugerne op til 
nedlukningen. 
Fra 2018 til 2019 steg antal gæster fra ca 850 til ca 1020. 

 

 Andet: 
Netop nu, hvor Corona har fået Verden til at slå en kolbøtte, har vi brug for mødet med kunsten. Den 
musik, vi formidler, står på skuldrene af traditionerne. Den er ikke udtænkt i et elfenbenstårn af et 
enligt geni, men er vokset frem i et tæt fællesskab mellem udøver og modtager. Den er inkluderende og 
tilgængelig for alle, og FFF ønsker at bidrage til at den traditionelle musik fortsat skal være en del af det 
"klister", der binder os sammen i værdifulde og nødvendige fællesskaber.   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvor mange koncerter forventer I at afholde i alt i 2021?        Antal: 35 

 

Hvor mange klip (á 1.085 kr.) søger I Statens Kunstfond om i 2021?   Antal: 70 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Billetpriser 

Billetpris, normale arrangementer:  90 for medlemmer / 130 for ikke medlemmer / 50 for unge under 25 år 

Billetpris, særlige arrangementer: 110 for medlemmer / 150 for ikke medlemmer / 50 for unge under 25 år 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvor meget har I fået i kommunal/kulturregional medfinansiering 2021 - øremærket til 

honorarudgifter?  (Det skal minimum være på 30 klip á 1.085 kr.) Kr.________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kommunal/kulturregional medfinansiering 2021 

Bekræft med nedenstående oplysninger, at spillestedet/musikforeningen har fået øremærket kommunalt og 

eventuelt kulturregionalt tilsagn om honorarstøtte i 2021 

Navn på kommune, som har bevilget honorarstøtte i 2021: 

Beløb vedr. kommunalt bevilget honorarstøtte: 

Navn på den person, som har underskrevet det kommunale tilsagn for 2021: 

Direkte e-mail til kontaktperson i kommunen: 

 

 

Hvis I allerede har modtaget det kommunale tilsagn så vedhæft kopi af brevet på 

skabelonen. 
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