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Ansøgning om tilskud til nye kulturelle udviklingsprojekter 2021 

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, 

som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde. 

Fornavn:Kia Raadshøj Efternavn:Hoffgaard 

Arrangør: Skørping Midsommer Lounge CVR nr.:42134236 

Adresse: Heden 16   

Postnr. og by: 9520 Skørping Telefonnr.: 53563406 

E-mail:kia@hoffgaard.dk Mobiltelefon: 53563406 
 

Ansøger om tilskud til følgende udviklingsprojekt 
 En frivillig gruppe borgere har taget initiativ til at samle Skørping og Rebild til et kulturelt arran-

gement den 12. juni 2021. 

 

Vi håber og tror på, at restriktionerne er hævet til dette tidspunkt. Hvis ikke, så har vi planlagt 

arrangementet således, at det kan ’lægges i skuffen’ uden bundne omkostninger, så vi dermed 

kan tage det frem igen i 2022. 

 
Indhold og Form: Gratis entre. 

Gæsterne ankommer løbende i løbet af eftermiddagen og sætter sig 

på medbragte tæpper/campingstole i parken. 

DJ og Live-musik spiller elektronisk/jazzet musik. Også folk-inspireret 

rockmusik mm. er på programmet. 

Musikken skal fungere som et ’bagtæppe’ bag den hyggelige stem-

ning og samtalen. Den samtale som vi har savnet under Corona re-

striktionerne. 

 
  

I alt kr.: 25000 
 

Samarbejdspartnere: Lokalrådet i Skørping-Rebild 

Skørping erhvervsforening. 

 

Lokalforankring: Frivillig forening bestående af borgere fra Skørping/Rebild med inte-
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resse og bidrag fra lokale erhvervsdrivende. 

 

 

Målgruppe beskrivelse: Alle der bor Rebild/Skørping primært. Men oplandet er natur-

ligvis mere end velkommen. Det vil nok primært være familier 

(med lidt større børn), der finder et arrangement som dette 

interessant. 

 

 

 

 

Synlighed 

Hvordan vil I markedsføre arrangementet/arrangementerne? 

 Via Facebook og lokale medier. 

 

Nøgletal fra budget 

Indtægter Budgettal kr. 

Entré  0 

Evt. medlemskontingenter  0 

Forventet tilskud fra kommunen  25000 

Forventet tilskud fra offentlige midler 
(F.eks. kunstrådet)  25000 

Andre tilskud (private sponsorer m.v.)  50000 

Andre indtægter (f.eks. barsalg m.v.)  20000 

  

  

Indtægter i alt  120.000 
 

 

Udgifter Budgettal kr. 

Kunstnerhonorarer  50000 

Transport og forplejning af kunstnere  0 

Leje af lokaler  10000 
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KODA  10000 

Markedsføring/PR  0 

Løn til teknikere   

Andre udgifter   

 Lyd, lys og scene  25000 

Toiletter 25000 

Udgifter i alt  120000 

Samlet resultat   
 

De angivne tal er: 

Inkl. moms x 

Ekskl. moms  □ 

 
 

Oversigt over forventede arrangementer/aktiviteter i 2021 

Oversigten skal give et indtryk af sammensætningen og niveauet for programmet. 

Kunstnere og evt. sted 
Kunstner-
honorar kr. 

Billetpris 
kr. 

 Vi kender endnu ikke specifikke navne, da vi ikke vil lave aftaler før vi kender 
vores indtægter fra fonde og sponsorer. Men her er et prisoverslag     

Musiker 1 
   5000  0 

Musiker 2 
  5000  0 

Musiker 3 5000  0 

Musiker 4 10000  0 

Musiker 5 15000  0 

DJ 
   10000  0 

 

 

 

Dato:_22/2 2021    Ansøgers navn:  Kia Raadshøj Hoffgaard 

Ansøgningsfrister 2021: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. okt. 
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Ansøgningen sendes til: 

Ellen Kragh   Mail: emkr@rebild.dk 

Center Sundhed, Kultur & Fritid - Rebild Kommune 

 

 

 

 

 

Bemærk: 

 

Evalueringskrav 

Alle arrangementer skal oprettes på www.kulturen.net forud for afvikling 

 

Afrapportering 

Senest 2 måneder efter afviklingsdatoen indsendes en afrapportering til Center Sundhed, Kultur og Fritid, 

emkr@rebild.dk . Afrapporteringen skal som minimum indeholde følgende: 

 En kort beskrivelse af arrangementets forløb 

o Publikumsantal 

o Synlighed. Hvordan og hvor har arrangementet fået synlighed og omtale? 

o Evaluering – hvad forløb særligt godt/mindre godt? 

 3-4 digitale fotos eller videoklip optaget på telefon til omtale på facebooksiden ”Kulturland Rebild” 

sendes som vedhæftning i en e-mail.  

 Regnskab. Kulturrådet kan desuden bede om indsendelse af dokumentation for udgifter. 

 

 

KulturKANten: 

Vi gør opmærksom på, at det også er muligt at søge støtte til kulturelle arrangementer gennem Kultur-

KANtens puljer. For mere information se www.kulturkanten.dk. 
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