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Bilag 1 til ansøgning om honorarstøtte for rytmiske spillesteder i 2023 
 
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 2022:       

(1. Beskriv, hvad I har opnået i forhold til de idéer og visioner for koncertvirksomheden, som I beskrev i  
         ansøgningen for 2022. 2. Antal koncerter i 2022. 3. Evt. forskel på ansøgte og afholdte koncerter (Fik I de  
         ønskede orkestre?)  

1) 2022 er reelt det første år i MIDTi’s historie (opstart i 2019), hvor vi har kunnet markedsføre os som en 
musikforening, der afvikler koncerter ca. en gang om måneden. Foreningen er jo ganske ny, og det tager 
tid at bygge tillid og troværdighed op, hvilket ikke lod sig gøre under Corona. Vi har som ønsket haft 
koncerter med både kendte og mindre kendte kunstnere – for et publikum på mellem ca. 50 og 100 
mennesker. Det giver netop den intimitet og eksklusivitet for publikum, som er en central del af vores 
vision. 

2) 10 koncerter i 2022. (De sidste fire afvikles hen over efteråret.) 
3) Efter Corona-nedlukningen har vi kunnet vælge blandt de kunstnere, vi ønskede at engagere, og få 

koncertkalenderen til at gå op med ca. en koncert om måneden. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spillestedets/musikforeningens musikprofil 
Beskriv udførligt jeres idéer og visioner for koncertvirksomheden. Hvad gør I og har I eventuelle fornyelser i forhold 
til: 

• Koncertformen: 
Vi satser – i vores lille landbosamfund – på små, intime koncerter med kendte og mindre kendte 
kunstnere, hvor publikum kommer helt tæt på.  
Vores afslutningskoncert i 2022 bliver en klondyke koncert, hvor publikum ikke på forhånd ved, hvem der 
skal optræde. – Et nyt koncept, vi vil afprøve som afslutning op mod jul. 

 
• Repertoire/genrer: 

Rytmisk musik i bred forstand (country, blues, pop, folk og rock – og alt, hvad der ligger derimellem). 
 

• Koncertstedet (beskrivelse af anlæg, teknikere, akustiske forhold, publikumskapacitet, stående og 
siddende): 
I 2019–2021 havde vi udelukkende et samarbejde med Café Rindbæk (Hedensted Golfklub) med plads til 
ca. 50 siddende gæster. I 2022 har vi desuden etableret et samarbejde med Hedensted Sognegård med 
plads til ca. 100 siddende gæster. Koncerter med et stående publikum har vi endnu til gode. Vi betaler 
ikke for leje af lokaler til afvikling af koncerterne. Til gengæld tilbyder koncertstederne forplejning til 
publikum før og under koncerterne.  
Vores lille koncertsted, Cafe Rindbæk, har en god og varm akustik, og som regel medbringer musikerne 
her deres eget lydanlæg. Vi leverer lyssætning, bagscenetæppe og evt. scene.  
På vores ”store” koncertsted, Hedensted Sognegård, er der højt til loftet og super god koncertakustik. Her 
aftaler vi kontraktligt fra gang til gang, hvor meget af lyd-siden vi / bandet medbringer og betjener. Vi 
leverer lyssætning, bagscenetæppe og scene. 
Vi har i 2022 med et sponsorat fra en bank investeret i et professionelt lydanlæg og et semi-professionelt 
lysanlæg. Det betyder, at bands fremover kun behøver at medbringe deres eget bag-gear til de ”store” 
koncerter. 
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• brug af frivillig arbejdskraft (er de frivillige tilbage efter Corona-lukningerne?): 

Før Corona havde vi kun eksisteret i knap et år, hvor vi ikke havde brug for frivillige (ud over de fem, vi er i 
bestyrelsen). I 2022 har vi enkelte gange haft brug for frivillig arbejdskraft (stage hands), og det vil vi slå et 
slag for at sikre, at vi får frem mod 2023. 

 
• markedsføring, både over for eksisterende og nye publikumsgrupper: 

Under hver koncert – og andre steder i det offentlige rum – omdeler vi en flyer, der produceres halvårligt 
og giver et overblik over koncertprogrammet i hhv. forårs- og efterårssæsonen. 
Vi trykker A3 plakater til hver koncert, som sættes op rundt om i kommunen. (Her søger vi også frivillig 
arbejdskraft fra de små lokalsamfund i en arealmæssigt relativ stor kommune.) 
Så snart en koncert-kontrakt er underskrevet, bliver den offentliggjort, og billetter sættes til salg på vores 
hjemmeside. Koncerter offentliggøres desuden på Facebook, hvor vi også køber reklame. Den rammer en 
ukendt målgruppe, som befinder sig i en radius på 60 km fra Hedensted.  
Vi markedsfører os desuden gratis via kommunens kunst- og kulturkalender og via lokalavisernes trykte 
og digitale ”Det sker” sektioner. 
Vi håber fremover at kunne tilvejebringe små filmoptagelser med kommende kunstnere til vores 
Facebook-side.  
I 2022 har selve koncerterne måske været vores stærkeste kort med henblik på at skabe viral 
markedsføring i et lille landbosamfund mellem Horsens og Vejle, der rummer store og veletablerede 
koncertsteder.   
 

• Publikumsudvikling i antal: 
2022 er som nævnt det første år i MIDTi’s historie, hvor vi kan gennemføre et fuldt koncertprogram på 10 
koncerter. Én koncert har været udsolgt (ca. 100 publikummer), og fem koncerter har været næsten 
udsolgt (hhv. ca, 80 og 35–45 publikummer). Billetsalget er åbent for de sidste fire koncerter i 2022, og vi 
forventer udsolgt til min. to (hhv. ca. 100 og ca. 50 publikummer).  
 
 

• Andet: 
Der hersker ingen tvivl om, at 2022 har været et godt år til at få skabt lokal opmærksom omkring vores 
navn og virke. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bæredygtighed 
Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at 
arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. Vi beder derfor om at oplyse om tiltag, der 
fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt 
 

Vi har ovenfor nævnt et sponsorat fra en bank til anskaffelse af lyd- og lysanlæg. Lysanlægget lader dog 
en del tilbage at ønske – både fordi det bruger meget strøm, og fordi det afgiver en heftig varme på 
scenen. Vi vil søge sponsorstøtte til investering i et professionelt lysanlæg med LED-lyd, som bruger 
mindre strøm og ikke afgiver varme. 

 Vi vil gerne, men har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte med vores samarbejdspartnere (café og  
 restaurant), om de fremover kan tilbyde retter (veganske/vegetariske) med mindre klimaaftryk, og om de  
 vil forestå salg af økologisk øl, vand og vin til vores koncerter. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hvor mange koncerter forventer I at afholde i alt i 2023?        Antal: 10 
 
Hvor mange klip (á 1.150 kr.) søger I Statens Kunstfond om i 2023?   Antal: 30 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Billetpriser 
Billetpris, særlige arrangementer: 150 / 200 kr. (medlemmer / ikke-medlemmer) 
Billetpris, arrangementer med mindre kendte navne: 220 / 250 kr. 
Billetpris, arrangementer med velkendte navne: 250 / 295 kr. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hvor meget har I fået i kommunal/kulturregional medfinansiering 2023 - øremærket til 
honorarudgifter?  (Det skal minimum være på 30 klip á 1.150 kr.) Kr. 34.500 *) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kommunal/kulturregional medfinansiering 2023 
Bekræft med nedenstående oplysninger, at spillestedet/musikforeningen har fået øremærket kommunalt og 

eventuelt kulturregionalt tilsagn om honorarstøtte i 2023 

Navn på kommune, som har bevilget/er ansøgt om honorarstøtte i 2023: Hedensted Kommune 
Beløb vedr. kommunalt bevilget honorarstøtte: 34.500 kr. *) 
Navn og direkte e-mail til kontaktperson i kommunen:  
Kulturkonsulent Maria Elsmore-Andersen, maria.elsmore-andersen@hedensted.dk 
 
*) Hedensted Kommune har ikke haft mulighed for at behandle vores ansøgning om bevilling af kommunal 
honorarstøtte på 34.500 kr. i 2023. Det vil ske på møde i Udvalget for Fællesskab den 8. november 2022. Svar 
herfra vil straks blive sendt til Statens Kunstfond. 
 

 
Hvis I allerede har modtaget det kommunale tilsagn så vedhæft kopi af brevet i feltet på 
indsendelsesskabelonen. 
 
"Interesse tilkendegivelse 2023 - Hedensted kommune.pdf" vedhæftes. 



Ansøgning om honorarstøtte til rytmiske spillesteder

NB Der kan ikke anvendes klip ved aflyste koncerter
I kan indsætte flere rækker i skemaet, hvis I har behov for det.

Afholdte koncerter i perioden 1. januar - 1. oktober 2022

Dato i 
2022 Kunstnere/ensembler og evt. koncertsted Billetpris

Entré 
indtægt

09/02 Laura Illeborg Band 250 8520 15.563 4 4
08/03 Hans Theesing & Knud Møller 250 22810 12.000 2 2
13/04 Kent Thomsen & The Delta Grinders 250 7700 12.000 4 4
22/05 Stephen Fearing 250 4760 8.000 2 2
21/06 Sara Grabow & Den Gamle Sangskat 250 8960 12.450 3 3
14/9 Billy Cross solo 295 20820 8.000 1 1

Dato i 
2022 Kunstnere/ensembler og evt. koncertsted Billetpris
12/10 Soren Krogh 250 15.000 5 5
16/11 Dissing & Las 275 15.563 3 3
8/12 Henning Stærk Band 295 20.000 4 4
18/12 Niels Katballe + Ester Brohus & Friends 200 8.000 2 2

HUSK at vedhæfte bilaget til ansøgningsskemaet. GEM BILAGET og brug det ved afregningen af 2022

Afkryds, 
hvis 

aflyst 
pga. 

COVID-
19

Planlagte koncerter i de sidste 3 måneder i 2022

Bilag 2   Koncerter i 2022

Honorar 
udgifter

An- 
vendte 

klip

Oversigt over koncerter i perioden 1. januar til 1. oktober 2022, 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



Liste over allerede konfirmerede aftaler med kunstnere/ ensembler i 
2023. I kan indsætte ekstra rækker, hvis I har behov
Marie Frank Duo
HP Lange & Paul Banks
Anne Dorte Michelsen
Perry Stenbäck & Dekadansorkestern
Stefan Mørk / Nashville Nights

Ester Brohus & Knud Møller
Ivan Pedersen & Trio
Billy Cross & Mike Andersen
The Boss - Tribute to Springsteen
Lasse & Mathilde

Hvor mange koncerter forventer I at afholde i alt i 2023? 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 på 1.150 kr. i 2023 Sept.: x Oktober: x Nov.: x Dec.: x

HUSK at vedhæfte bilaget til ansøgningsskemaet

Bilag 3     Aftalte og ønskede koncerter der søges tilskud til i 2023

Liste over kunstnere/ensembler, som I kunne ønske at afholde koncert med i 
2023. 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 i 
2023 Billetpris

Forventet 
musiker-
honorar    
i alt

Antal 
musikere

Billetpris

Forventet 
musiker-
honorar    
i alt

Antal 
musikere

24-01-23
23-02-23
14-03-23
13-04-23
23-05-23

250/220
250/220
295/250
250/220
250/220 3

10.000     2
10.000     2
25.000     4
13.000     4
13.000     

275/240
275/240

10000 2
15000 4
13000 2
18000 5
12000 2

Antal:

Kr. Antal klip:34500

275/240
295/250

Ansøgning om honorarstøtte til rytmiske spillesteder

295/250



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 2023 Budgettal
Ansøgt tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 
(koncertaktiviteterne) 34500
Forventet tilskud fra kommunen 34500
Forventet tilskud fra kulturregionen 0
Medlemskontingenter 13000
Entré 100000
Andre tilskud, sponsorer mv. 0
Fra bar og restaurationsdriften 0
Andre (skriv arten) 0
Andre (skriv arten) 0
Indtægter i alt 182000

Udgifter 2023 Budgettal
Musikerhonorarer 139000
Forplejning af musikere 15000
Transport af musikere 0
Leje af koncertlokaler 0
KODA 6000
Markedsføring, PR 9400
Løn til lydteknikere 6000
Webhosting og betalingsordninger 2500
Renter og gebyrer 2500
Generalforsamling 900
Udgifter i alt 181300

Årets resultat 700

De angivne tal er med moms                                                      ja/nej: ja

HUSK at vedhæfte bilaget til ansøgningsskemaet

Bilag 4  Budget for ansøgningsperioden (1. januar - 31. december 2023)
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