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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Udviklingsseminar - Dansk Revyfestival 

Ansøger 
Forening 

Dansk Revyfestival 

Kontaktperson 

Tom Laursen 

Adresse 
Vejnavn 

Birkevangen 
Nr 

1 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7130 
Bynavn 

Juelsminde 
Postboks 

Telefonnummer 

51914985 

E-mail 

mail@hannetom.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

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. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Formålet er at nytænke og videreudvikle konceptet for DM i Revy og hele festival 
forløbet. 
Baggrunden er et ønske om et øget tilskuerantal og en kunsterrisk udvikling i et 
socialt fællesskab. Vi ønsker innovationskraft tilført bestyrelsens arbejde. 
Planlægning af udviklingsseminaret er påbegyndt og forventes gennemført primo 
oktober 2015 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Tilskud fra udviklingspuljen og muligvis også et mindre beløb fra DATS 

Beløb (Kr.) 

18000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægter i alt (Kr.) 

18000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Konsulent bistand incl, nødvendige materialer 

Beløb (Kr.) 

15000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
ud gifter~.) 
15000,00 
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Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb(Kr.) 
15000,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

DATS er ansøgt om tilskud, men svar foreligger endnu ikke. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Ansøgning om tilskud fra Fritidsudvalgets udviklingspulje 

Et af kriterierne I udviklingspuljen er: 

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

Dansk Revyfestival er en forening med hjemsted i Juelsminde, hvis formål er 
at etablere en tilbagevendende Dansk Revyfestival for amatører, og dermed 
skabe de nødvendige rammer I forenings- eller selskabsregi for at 
gennemføre sådanne festivaler. I øvrigt kan vi henvise til foreningens 
hjemmeside www.revyfestival.dk   

Foreningen har de første år afholdt DM i Revy for amatører hvert år, og de 
første år havde revyfestivalen til huse i et telt på "Storstranden" i Juelsminde. 
Konceptet er løbende blevet tilpasset både den økonomiske virkelighed og 
justeret i forhold til de tilbagemeldinger, vi har fået fra de mange deltagende 
revyer. Senest DM i Revy blev afholdt var i 2014, hvor arrangementet blev 
afviklet I Juelsminde Hallerne — Aktivitetscenter, med deltagelse af flere end 
30 revyer fra alle egne af landet, og endvidere med deltagelse fra de nordiske 
søsterorganisationer. 

Dansk Revyfestival har medvirket til at gøre Juelsminde kendt for andet og 
mere end sommer sol og strand. Udover de mange revyskuespillere kommer 
der rigtig mange supporter og medlemmer af de lokale revyforeninger. Mange 
bruger en lille ferie på at komme til revyfestival. De lejer sommerhuse, bor på 
campingpladser eller indlogerer sig på Bed and Breakfast. Desværre har det 
været problematisk at finde overnatning til alle, der ønskede det. Det ser der 
nu heldigvis ud til at være rådet bod på, nu da Hotel Juelsminde Strand åbner 
igen 

I anledning af 10 året i år for starten af Dansk revyfestival og dermed DM i 
Revy føler bestyrelsen, at det måtte være tid til at nytænke hele konceptet og 
få input til en forstærket kunstnerisk og markedsføringsmæssig indsats. 
Derfor har vi i bestyrelsen ønsket at afholde et udviklingsseminar, hvor vi vil 
indbyde en række personer med særlige kompetencer indenfor nogle af de 
områder, hvor vi har brug for noget innovative kraft. Vi regner med, et antal 
deltagere på ca. 25-30. 

Vi har fundet det mest hensigtsmæssigt, at tilknytte en ekstern 
proceskonsulent. Konsulenten skal bistå bestyrelsen ved tilrettelæggelse af 
seminaret, gennemførelse og afrapportering af processen. Vi har fra 



konsulent Torben Bundgaard (anvendt af Hedensted Kommune til 
lederuddannelsen på fritidsområdet) fået et overslag på 12.000 kr. Hertil 
kommer nødvendige materialer og efterfølgende mangfoldiggørelse af 
rapporten. Vi regner med en samlet udgift på 15.000 kr. 

Resultatet af udviklingsseminaret skulle gerne være både kunsterrisk 
fornyelse og en forstærket markedsføringsindsats, der skulle resultere i en 
endnu bedre revyfestival og et væsentligt større besøgstal, der naturligvis 
kan være med til at sætte Ikke bare Juelsminde, men i lige så høj grad 
Hedensted Kommune på "verdenskortet". Det er nødvendigt, hvis vi fortsat 
skal kunne fastholde et højt kvalitetsniveau, der gør det interessant at komme 
til revyfestival og bruge nogle dage i et kunstnerisk og socialt fællesskab. 

Lokalt vil revyfestivalen også fremover kunne generere omsætning og positiv 
omtale i medierne. En positive omtale er mange penge værd. 

Til gennemførelse af udviklingseminaret søger Dansk Revyfestival et 
tilskud fra udviklingspuljen på 15.000 kr. 
Vi håber ansøgningen kan imødekommes. 

Med venlig hilsen 
Tom Laursen, sekretær i Dansk Revyfestival 
Email: mail@hannetom.com  
Mobil: 51914985 
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