
Tilskud til musikarrangementer søges hos Svendborg Musikudvalg, der behandler 
ansøgningerne. 

Hvad kan der søges om tilskud til? 
Musikarrangementer i Svendborg Kommune med offentlig adgang. 

Musikarrangementer kan både være enkeltstående koncerter, koncerter over flere dage, 
festivaler og andre arrangementer, hvor musik er den primære aktivitet. 

Er musik ikke den primære aktivitet i dit projekt, kan du undersøge, om du i stedet kan søge 
tilskud fra De frie Kulturmidler. 

Hvem kan søge tilskud til musikarrangementer? 
Musikforeninger, enkeltpersoner, spillesteder og andre koncertarrangører inden for alle genrer. 

Hvordan vurderes ansøgningen? 
Svendborg Musikudvalg foretager en faglig vurdering af aktivitetens art, repertoire, omfang og 
kvalitet og kan derudover lægge vægt på følgende kriterier: 

 I hvilken grad arrangementet understøtter Svendborg Kommunes Kulturløfte, 
herunder Kulturløftets værdigrundlag: Fællesskaber, Kunst og Kultur mellem 
bygninger samt Børn og Unges bidrag til kulturen 

 At ansøger er bosiddende i Svendborg Kommune 
 At musikaktiviteten er til gavn for Svendborgs musikliv  
 At arrangementet er økonomisk realistisk, herunder:  

o at der til arrangementet søges/modtages anden finansiering end fra 
Svendborg Kommune (f.eks. fonde, sponsorater og statstilskud). 

o at der er en fornuftig egenfinansiering f.eks. gennem entréindtægter 
 At der ved tilbagevendende arrangementer sker udvikling og fornyelse af 

arrangementet fra år til år. 

Svendborg Musikudvalg vurderer desuden, om arrangementet er realiserbart i forhold til 
arrangørens engagement og kompetencer til at gennemføre arrangementet, og 
om aktiviteten er tilgængelig og appellerer til det svendborgensiske publikum. 

 Disse formål gives der ikke støtte til: 
 Aktiviteter, der afholdes inden tre uger efter ansøgningsfristen. 
 Aktiviteter, hvor musik ikke vurderes at udgøre den primære aktivitet 
 Studierejser, studieophold, kurser og stævner 
 Transportstøtte til eget orkester (søg i stedet statens 

tilskudsordning Transportstøtte til orkestre/ensembler) 
 Drifts- og etableringsudgifter herunder indkøb af instrumenter, teknisk udstyr og 

lign. 

https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-musik-og-kultur/odense-musikudvalg
https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-musik-og-kultur
https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/udvalgspolitikker/kulturpolitik
http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/transportstoette-til-orkestreensembler/


 Aktiviteter, der kan henføres til en anden kommunal forvaltning. 
 Kommercielle aktiviteter. 
 Aktiviteter, hvor der ikke vurderes at være et reelt støttebehov. 
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