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Hedensted den 16. november 2020
Ansøgning om honorar-støtte til koncerter i 2021
Som forholdsvis nystartet musikforening i Hedensted kommune er vi godt i gang med og ønsker at kunne
afholde 10 kvalitetskoncerter med kendte og up-coming musikere og bands om året. Vi er startet på at opbygge medlemskartotek m.v. i foreningsportalen Conventus samt på at etablere egen hjemmeside (se hedmusik.dk) ud over vores Facebook-side.
Vi har hidtil afholdt koncerter på Cafe Rindbæk ved Hedensted Golfklub, og planlægger nu også at afholde
koncerter andre steder, f.eks. på Sognegården i Hedensted og i Hedensted Idrætsforenings lokaler. Et ønske
i foreningen MIDTi er på sigt også at kunne afholde udendørs koncerter f.eks. på Trykkerigrunden i Hedensted.
Til koncerter i 2021 ønsker vi hermed at ansøge primært den nye Kulturpulje sekundært Udviklingspuljen
om et kommunalt tilskud på minimum 32.550 kr. Vi har allerede ansøgt Statens Kunstfonds pulje til musiker-honorar om samme beløb (30 klip á 1.085 kr. = i alt 32.550 kr.). Tilskuddet fra Statens Kunstfond (SK) er
betinget af minimum samme medfinansiering fra Hedensted Kommune. Statens Kunstfond er orienteret
om jeres behandling af denne ansøgning den 1. dec. Vi forventer et svar fra SK på vores ansøgning til dem
d. 27. november i år, hvilket betyder at et evt. tilsagn vil kunne foreligge derefter.
På grund af Covid-19 har vores koncerter fået et mere eksklusivt og intimt præg, idet vi har måtte reducere
antallet af deltagere til koncerter til maksimalt henholdsvis 40 og 80 siddende personer - alt efter lokation.
Foreningens håb er på sigt at anvende honorarstøtte til også at kunne tilbyde unge op til 25 år en særlig reduceret billetpris, for at øge netop denne målgruppes muligheder for at få kvalitetsoplevelser med levende
musik.
Vi står naturligvis til rådighed, hvis yderligere oplysninger ønskes.
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