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Forening

Kontaktperson

Adresse

Telefonnummer E-mail

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
gode tidsvarende muligheder for børn og unge.

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen.

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.

Ja Nej

Kultur og Fritid
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Tlf: 79755000
E-mail: sikkerpost@hedensted.dk
Web: www.hedensted.dk



Budget
Indtægter Udgifter

Indtægter i alt

Kr.

Udgifter i alt

Kr.

Ansøgt beløb

Kr.

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet Nej
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev.

Dato Underskrift

Kr. Kr.

Ja
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Underskudsgaranti
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	FKADR_kommune: Kultur og Fritid
Tjørnevej 6
7171 Uldum
	underskr: næstformand, Musikforeningen MIDTi Hedensted
	ansoegning_titel: Honorarstøtte til koncerter 2021
	kontaktperson: Claus Græsholm
	adresse: Præstevænget 6, 8722 Hedensted
	tlfnr: 20671330
	email: clausgraes@gmail.com
	indtaegt_1: Statens Kunstfond
	indtaegt_2: Medlemskontingenter
	indtaegt_3: Koncert-entré
	indtaegt_4: Sponsorindtægter
	indtaegt_5: 
	indtaegt_6: 
	indtaegt_7: 
	indtaegt_8: 
	indtaegt_9: 
	kr_indtaegt_1: 32550
	kr_indtaegt_2: 9000
	kr_indtaegt_3: 96250
	kr_indtaegt_4: 5000
	kr_indtaegt_5: 
	kr_indtaegt_6: 
	kr_indtaegt_7: 
	kr_indtaegt_8: 
	kr_indtaegt_9: 
	kr_indtaegt_10: 0
	udgift_1: Musikerhonorarer
	udgift_2: Forplejning af mus.
	udgift_3: Transport af mus.
	udgift_4: KODA
	udgift_5: Markedsføring, PR
	udgift_6: 
	udgift_7: 
	udgift_8: 
	udgift_9: 
	kr_udgift_1: 139000
	kr_udgift_2: 9000
	kr_udgift_3: 8500
	kr_udgift_4: 5000
	kr_udgift_5: 14500
	kr_udgift_6: 
	kr_udgift_7: 
	kr_udgift_8: 
	kr_udgift_9: 
	kr_udgift_10: 176000
	ansoegt_beloeb: Yes
	underskudsgaranti: Off
	kr_1: 32550
	kr_2: 
	tilskud_fra_andre: yes
	dato: 2/11 2020
	projektbeskrivelse: I løbet af 2021 ønsker foreningen MIDTi Hedensted at afholde 10 koncerter med professionelle og kendte samt up-coming musikere/bands.Pt. planlægges med følgende navne i 2021:Mike Andersen,Sko og torp, Jes Holtsø, Ivan Pedersen, Perry Stenbäch, Poul Krebs, Kristian Lillholt, Up-comming ny musiker med band og Ester Brohus.Koncerterne er åbne for borgere både i og uden for Hedensted.(Børneattester anvendes ikke pt. da koncerternes målgruppe er voksne over 18 år.)
	beskrivelse_tilskud: (Feltet "Indtægter i alt" kan desværre ikke udfyldes med 142.800 kr.)Statens Kunstfond er søgt om den mindst mulige honorarstøtte på 32.550 kr, hvilket kun bevilges ved en tilsvarende kommunal tildeling.1 bilag med ansøgning om honorarstøtte i 2021 fra Statens Kunstfond følger dette skema sammen med et Word-dokument "Kultur og Fritid - MIDTi-ansøgning-v3.docx".
	forening: Musikforeningen MIDTi Hedensted
	moderneforeningsliv: moderneforeningsliv1
	boern: Nej


