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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 

Musikforeningen MIDTI, Hedensted 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. 2. Antal koncerter i 2020. 3. Evt. forskel på ansøgte og afholdte koncerter (Fik I de ønskede orkestre?)) 

4. Hvordan har I klaret koncerter under COVID-19-perioden?  

 

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

Spillestedets/musikforeningens musikprofil 

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

1. Koncertformen:  
Små/mindre intime koncerter med kendte og up-comming artister. 

2. Repertoire/genrer:  
Rytmisk musik i bred forstand (country, blues, pop, folk og rock) 

3. Koncertstedet (beskrivelse af anlæg, teknikere, akustiske forhold, publikumskapacitet, stående og 
siddende):  
2 steder:  
1) Cafe Rindbæk (Hedensted Golf Klub), Valhalla-lokale, med Corona-respekterende plads til 
40 siddende gæster, højloftet god akustik, musikanlæg betjent af musikere selv.  
2) Sognegården i Hedensteds store sal med plads til 80 siddende gæster, højt til loftet og 
god akkustik, musikanlæg betjent af musikere selv + medlem af bestyrelsen 

4. brug af frivillig arbejdskraft:  
7 m/k’er i bestyrelsen arbejder frivilligt med alt før, under og efter koncerterne 

5. markedsføring, både over for eksisterende og nye publikumsgrupper: 
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Koncerter markedsføres via Facebook (https://www.facebook.com/Musikforeningen-MIDTI-
121299199264768/), plakatopslag i lokalområdet samt i lokale trykte medier. 

6. Publikumsudvikling i antal:  
Svært at beskrive pt. - dels pga Covid-19 restriktioner, og dels fordi foreningen er nystartet. 

7. Andet:  

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

Hvor mange koncerter forventer I at afholde i alt i 2021?        Antal: 10 

Hvor mange klip (á 1.085 kr.) søger I Statens Kunstfond om i 2021?   Antal: 30 

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

Billetpriser 

Billetpris, normale arrangementer: 295 kr (ikke medlemmer) / 255 kr (medlemmer 

Billetpris, særlige arrangementer: 200 kr (ikke medlemmer) / 175 kr (mellemmer) 

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

Hvor meget har I fået i kommunal/kulturregional medfinansiering 2021 - øremærket til 
honorarudgifter?  (Det skal minimum være på 30 klip á 1.085 kr.)       Min. Kr. 32.550  

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

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:   Hedensted kommune 

Beløb vedr. kommunalt bevilget honorarstøtte: Minimum 32550 i henhold til vedhæftede Tilkendegivelse til 

Musikforeningen MIDTI.PDF  

Navn på den person, som har underskrevet det kommunale tilsagn for 2021: Afdelingsleder for Kultur og Fritid 
Teresa Egballe 

Direkte e-mail til kontaktperson i kommunen: Teresa.Egballe@hedensted.dk 

 

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

Se vedhæftede "Tilkendegivelse til Musikforeningen MIDTI.pdf" 

https://www.facebook.com/Musikforeningen-MIDTI-121299199264768/
https://www.facebook.com/Musikforeningen-MIDTI-121299199264768/
mailto:Teresa.Egballe@hedensted.dk


Ansøgning om honorarstøtte til rytmiske spillesteder

I kan indsætte flere rækker i skemaet, hvis I har behov for det.

Afholdte koncerter i perioden 1. januar - 1. oktober 2020

Dato i 
2020 Kunstnere/ensembler og evt. koncertsted Billetpris

Entré 
indtægt

Dato i 
2020 Kunstnere/ensembler og evt. koncertsted Billetpris
22/10 Jarl, Oliver og Bibbi - Cafe Rindbæk 200 6.000 3 0
7/11 Lasse og Mathilde - Hedensted Sognegård 295 12.000 2 0
27/12 Mek Pek trio - Cafe Rindbæk 295 9.200 3 0

HUSK at vedhæfte bilaget til ansøgningsskemaet. GEM BILAGET og brug det ved afregningen af 2020

Planlagte koncerter i de sidste 3 måneder i 2020

Bilag 2   Koncerter i 2020

Honorar 
udgifter

An- 
vendte 

klip

Oversigt over koncerter i perioden 1. januar til 1. oktober 2020, hvortil spillestedet/foreningen har modtaget tilskud 
fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik samt gerne nogle koncerter, hvor der ikke er anvendt klip (= 
0 anvendte klip)

(Entré 
indtægt)

An-
vendte 

klip

Antal 
musi 
kere

Honorar 
udgifter

Antal 
musi 
kere

Afkryds, 
hvis 

aflyst 
pga. 

COVID-
19



Liste over allerede konfirmerede aftaler med kunstnere/ ensembler 
i 2021. I kan indsætte ekstra rækker, hvis I har behov
Hans Theessink & Knud Møller

Mike Andersen
Sko og torp
Jes Holtsø
Ivan Pedersen
Perry Stenbäch
Poul Krebs
Kristian Lillholts
Up-comming ny musiker med band
Ester Brohus

I alt

Hvor mange koncerter forventer I at afholde i alt i 2021? 10

Angiv det søgte tilskudsbeløb samt antal klip, det svarer til 30

Afkryds de måneder, hvor I forventer at have koncertaktiviteter: Januar: x Februar: x Marts: x April: x
Maj: x Juni: Juli: August: x

Et klip er på1.085 kr. i 2021 Sept.: x Oktober: x Nov.: x Dec.: x

HUSK at vedhæfte bilaget til ansøgningsskemaet

Ansøgning om honorarstøtte til rytmiske spillesteder

295 29000

18.000     3

Antal:

295
295

18000 3
12000 3
15000

Kr. Antal klip:32550

4

16000 4
15000 1

9000 2

139.000   

3

18000 4
200
200

9000

295
295

295
295

       

Bilag 3     Aftalte og ønskede koncerter der søges tilskud til i 2021

Liste over kunstnere/ensembler, som I kunne ønske at afholde koncert med i 
2021. Listen er selvfølgelig ikke bindende eller fuldstændig, men den skal på 
en realistisk måde illustrere sammensætningen, bredden og niveauet, således 
at Projektstøtteudvalget for Musik kan få et indtryk af jeres samlede program. 
Ekstra rækker kan indsættes

Dato Billetpris

Forventet 
musiker-
honorar    
i alt

Antal 
musikere

Billetpris

Forventet 
musiker-
honorar    
i alt

Antal 
musikere

13-03-21 295
       



Ansøgning om honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Skriv "0" i feltet, hvis posten ikke er relevant
Har I flere poster, indsætter I blot flere rækker i excel-arket.

Indtægter 2021 Budgettal
Ansøgt tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 
(koncertaktiviteterne) 32550
Forventet tilskud fra kommunen 32550
Forventet tilskud fra kulturregionen 0
Medlemskontingenter 9000
Entré 96250
Andre tilskud, sponsorer mv. 5000
Fra bar og restaurationsdriften 0
Andre (skriv arten) 0
Andre (skriv arten) 0
Indtægter i alt 175350

Udgifter 2021 Budgettal
Musikerhonorarer 139000
Forplejning af musikere 9000
Transport af musikere 8500
Leje af koncertlokaler 0
KODA 5000
Markedsføring, PR 14500
Løn til lydteknikere 0
Andre (skriv arten) 0
Andre (skriv arten) 0
Andre (skriv arten) 0
Udgifter i alt 176000

Årets resultat -650

De angivne tal er med moms ja/nej: Nej

HUSK at vedhæfte bilaget til ansøgningsskemaet

Bilag 4  Budget for ansøgningsperioden (1. januar - 31. december 2021)



Claus Græsholm <clausgraes@gmail.com>

Interesse tilkendegivelse til Musikforeningen MIDTI
Teresa Egballe <Teresa.Egballe@hedensted.dk> 1. oktober 2020 kl. 15.43
Til: "Clausgraes@gmail.com" <Clausgraes@gmail.com>
Cc: Maria Elsmore-Andersen <Maria.Elsmore-Andersen@hedensted.dk>

Til Claus Græsholm, Musikforeningen MIDTI.

I Hedensted Kommune har vi særlig fokus på at understø�e et foreningsbåret kulturliv. Vi har ikke et centralt
musikhus som kan danne ramme for musikoplevelser, hvilket betyder at vores borgere ellers skal køre langt for
den type �lbud, hvis de ikke �lbydes lokalt. Vi bakker derfor op om de af vores foreninger, der formår at �ltrække
og samarbejde med professionelle musikere, sangkor og bands, om at leverer koncerter og musikoplevelser af høj
kunstnerisk kvalitet.

Musikforeningen MIDTI har fokus på et bredt spektre af musiske genrer fra blues, country, folk, pop og rock.
Foreningens bestyrelse udviser en ambi�øs og professionel �lgang �l udviklingen af in�mkoncerter, et format der
har vist sig særlig a�rak�v i en kommune som vores med mange små spillesteder. Det skyldes i høj grad, at
Musikforeningen MIDT, har øje for hvad der er publikum �l lokalt.

Derfor ser Hedensted Kommune frem �l et samarbejde om en række in�mkoncerter og sender hermed stø�e �l
ansøgningen.

Med venlig hilsen 

Teresa Egballe 
Afdelingsleder for Kultur og Fritid 

Kultur og Fritid 
Tjørnevej 6, 7171 Uldum 
Teresa.Egballe@Hedensted.dk 

www.hedensted.dk 
M:23443696 
D:+4579755099 
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post:www.hedensted.dk/kontakt

mailto:Teresa.Egballe@Hedensted.dk
https://www.hedensted.dk/
http://www.hedensted.dk/kontakt
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