
 
Ansøgningsskema - Kulturpuljen 

 
Ansøger 
Sydfyns Kulturforening 

Kontaktperson 
Fin Thygesen 

Adresse(vej, husnr, postnr og by) 
Skovballevej 75, 5700 Svendborg 

Telefon 
40353557 

E-mail 
sydfynskulturforening@gmail.com 

Evt. hjemmeside 
www.sydfynskulturforening.dk 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
38447319 

 
Hvad søges der støtte til? 
Fællesklang – resonansrum i Svendborgs gader 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
3.-5. maj 2021 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
44.875 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
Bikuben-fonden. Der søges flere lokale midler. Se venligst budget, som er vedhæftet. 

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Ja 

 
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) 

mailto:sydfynskulturforening@gmail.com
http://www.sydfynskulturforening.dk/


“Fællesklang – resonansrum i Svendborgs gader” er stedsspecifikke, borgerinddragende 
performances, der afvikles fra 3-5 maj 2021 i Svendborgs gader. Værket er inspireret af 
det sidste års tid med coronarestriktioner, af Inger Christensens digt fra 1969 ”En by der 
er blød som en krop” og af årsdagen for Danmarks befrielse i 1945. Med projektet 
“Fællesklang” vil vi undersøge, hvad fællessang er, og vi vil eksperimentere og opfinde 
nye måder at synge sammen på. Vi vil udforske, hvordan vi med selve byen som redskab 
kan opbløde dens hårde koreografier, og lade menneskestemmer sno sig om hjørner og 
gennem stræder. 

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

Projektet opfylder to af Kulturløftets 3 formål: Fællesskaber, og kunst og kultur mellem 
husene. 

 
Samarbejdspartnere 

Sammen med organist/klokkenist Povl Christian Balslev vil vi afprøve om klokkespillet fra 
Vor Frue Kirke kan indgå som et lydspor, der binder hele eventet sammen, både som 
kontrapunkt til koreografier og sangsatser i separate byrum tæt på kirken, og som 
akkompagnement til de sange, som vi drømmer om at få byen til at synge i fællesskab. Vi 
kan ikke være tæt på hinanden, så den mest fysiske måde vi kan nå hinanden, er at være 
i det fælles åndedrag, når vi synger sammen. Vi vil gøre byen blød som en krop, så folk 
igen tør indgå i fællesskaber i det offentlige rum.  

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 
Se venligst vedhæftede. 

 
Plan for PR/markedsføring 

PR OG DOKUMENTATION 
Sydfyns Kulturforening har et stærkt netværk af mennesker i alle aldre i Svendborg, der 
tidligere har deltaget i foreningens borgerinddragende aktiviteter. Vi holder kontakt med 
netværket via Facebook og hjemmeside. Vi har også et godt forhold til lokale medier, som 
vi vil bruge i markedsføring af eventet. Frem til coronanedlukningen sidste forår havde 
Svendborg Forsamlingshus tradition for at afholde fællessang en gang om måneden med 
ca 100 deltagere. Vi har fået lovning på, at vi ligesom tidligere kan få lov at bruge deres 
brede, lokale netværk til at invitere sangglade folk til at deltage. 
Vores samarbejdspartnere ”Syng Sydfyn” organiserer de ca. 30 kor, vi har i kommunen og 
har et stort netværk af aktive sangere, som vi også forventer at komme i kontakt med. 
Vi håber også på et tæt samarbejde med Svendborg Event, som vi tidligere har fået stor 
hjælp fra. 
Vi regner med at dokumentere hele processen både med billede og lyd, så vi bagefter kan 
lave en digital logbog, tilgængelig på kulturforeningens hjemmeside, der kan bruges som 
inspiration for andre, der på lignende måde vil skabe fællesklang i deres område. 
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