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Projektitel og resume

09/1317

Museum Sønderjylland, v/Arne
Reggelsen, Sønderbro 1 A, 6400
Sønderborg
sonderborg@museumA sonderjylland.dk

Fyrstebørn og fattige børn i Sønderborg 1600 - er et undervisningsprojekt
for folkeskolens mellemtrin, hvor der søges om tilskud til fremstilling af
historiske dragter. Projektet tilbydes alle skoler i Region Syddanmark. Projektet
er med til at gøre historien levende og konkret og oplevet på en ny måde.
Udgangspunktet i en af regionens gode historier. Målgruppe: Skoleelever i 3.7. klasse.

09/1980

Ribe i Danmark/Ribes 1300 års jubilæum i 2010- arrangementet er en fejring
af Danmark ældste by. Der vil være tale om få større kulturbegivenheder af så
høj kvalitet, at man vil kunne tiltrække folk fra hele Danmark og fra
udlandet.Region Syddanmark vil få indflydelse på events og indhold, og der
Ribe i Danmark/Ribes 1300 års
søges konkret støtte til: - flerdages symposium for Ribe og Europas 25 ældste
jubilæum 2010 v/Charlotte
byer med fokus på arkitektur, turisme og byudvikling i gamle byer - "Ribe i
Lindhardt, Kultur & Fritid, Esbjerg Verden" , et utraditionelt undervisningsmateriale som lægge ud på internettet kommune, Torvegade 74, 6700
Historisk atlas i Region Syddanmark med særlig fokus på Ribe A Esbjerg, chl@esbjergkommune.dk Trebindsværket Ribe Bys Historie. Tidspunkt for afholdelse: hele 2010

09/1901

Udvikling af formidlingsprogram
på Fyns Kunstmuseum 2009
v/Odense Bys Museer, Att.
Gertrud Hvidberg-hansen,
A Overgade 48, 5000 Odense C

Udvikling af formidlingsprogram på Fyns Kunstmuseum - En udvikling af
et kvalificeret og alsidigt formidlingsmateriale skal give Fyns Kunstmuseum en
stærkere og mere synlig placering. Derudover workshops for kunstmuseerne i
Region Syddanmark vedr. nye formidlingsformer. Målet er at benytte Fyns
Kunstmuseum som løftestang til udvikling af nye formidlingsformer, som kan
komme andre museer i regionen til gavn. Tidspunkt: 1. april til 1. november
2009. Forventet antal tilskuere: På Fyns Kunstmuseum alene kommer der
20.000 årlige besøgende samt 100.000 på deres hjemmeside

Samlede
udgifter

80.000

10.000.000

85.000
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Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

50.000

Tilskud til projektet, der er
nyskabende og anderledes
formidling af kulturhistorie
og er for en stor
målgruppe.

1.000.000

Tilskud anbefales til
projektet, der er fejringen
af Danmarks ældste by, og
begivenheden vurderes
som et regionalt fyrtårn,
der vil sætte Ribe og
Regionen på
Danmarkskortet.

85.000

Tilskud anbefales til et
nyskabende projekt, der
kan videreføres af andre i
en mere permanent drift.
Falder fint sammen med
formidlingen inden for
museumsområdet.
Forudsætning for
tilskuddet er, at der
samarbejdes med andre
kunstmuseer i regionen og
Odense bys museer vedr.
udviklingsdelen. Og med
www.AOS.dk
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59

1

2

Kategori
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Kultur og
landdistrikter

Oplevelser og
events

Journal

09/1819

09/1916

08/18575

08/18516

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

International klovnefestival 2009 i Svendborg, Faaborg-Midtfyn,
Langeland og Ærø - Klovnefestivalen udvides fra projektet i Svendborg til at
International klovnefestival 2009 omfatte de nævnte kommuner. Målsætningen er at udvikle netværket og det
v/Dansk Klovneforbund i
internationale samarbejde, skabe en spektakulær kulturbegivenhed og
formidle en god oplevelse for børn i alle aldre og sætte regionen på det
samarbejde med Event Sydfyn,
Att: John Newmann, Fåborgvej 82, internationale landkort. Klovnefestivalen er den eneste af sin art i verden, der
5700 Svendborg,
deltager op til 80 klovne. Målgruppen: børn og unge fra de fire kommuner.
B mail@clownjojo.dk
Tilskuere/deltagere: Ca. 1.000.

Ærø Internationale Maskefestival
2009, v/Foreningen Ærø
Maskefestival, Helge Jørgensen,
Ll. Risemarksvej 12, 5970
B Ærøskøbing

Ærø int. Maskefestival 2009 bliver et visuelt varemærke for det sydfynske
område og bidrager til at skabe nationalt og internationalt fokus på det
syddanske kultur- og erhervsliv. Festivalen sætter fokus på fortidens møde
med fremtiden, hvor en bred vifte af global historisk såvel som nutidig
maskekunst vises og fremføres. Antal tilskuere: 5.000. Tidsramme: Juni 2009.

Øster Starup Kultur og
forsamlingshus, Susanne Strelluf
Egelandvej 56, 6040 Egtved,
C strelluf@mail.tele.dk

Tilgængeligt for alle - bevægelseshandicappede, ældre og andre
handicappede skal have mulighed for at deltage aktivt i fælleskabet, som har
så stor betydning. Forsamlingshuset har stor værdi for hele landdistriktet
præget af fællesskab og engagement. Der opføres bl.a. revy, musicals,
børnedilletant, børnediskotek, hyggeaften med musik. Tidspunkt: opstart dec
2008 til maj 2009. Videreførelse fremover.

Kultur på tværs, Allis Sørensen,
Skovgyden 19, 5853 Ørbæk,
C post@slotskoncert.dk

Musical fairytales - Kultur på Tværs og Odense Symfoniorkester vil i
fællesskab lave 1 årlig slotskoncert på Ørbæklunde Slot med musicalmusik.
Ideen er, at der hvert år skal være en sådan koncert, så Fyn bliver sat på
landkortet som musicalland. Projektet sætter fokus på mødet mellem
forskellige kulturer og på den kulturelle mangfoldighed som ressource, der kan
bidrage til den kulturelle udvikling i landdistrikterne. Tidspunkt. 20. juni 2009.

Samlede
udgifter

570.000

649.500

391.820

725.000
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Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

120.000

Drøftes - For projektet
taler, at det er en
international
kulturbegivenhed og en
branding af en god
oplevelse for børn i alle
aldre. Imod taler, at
projektet er startet i 1997,
og dermed ikke er
nyskabende. Det nye er
udbredelsen i det
sydfynske område.

125.000

Drøftes - for taler, at
projektet bidrager til at
skabe nationalt og
internationalt fokus på det
syddanske kultur- og
erhvervsliv og bidrager til
den kulturelle udvikling i
landdistrikter. Imod taler at projektet ikke har
gennemslagskraft og
synlighed i hele regionen.

65.310

Afslag anbefales, da
projektet er en
dirftslignende aktivitet
(Reparation af brandskade
i forsamlingshuset).

375.000

Afslag anbefales, projektet
er ikke nyskabende og har
driftslignende karakter.
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4

5

6

7

8

Kategori

Oplevelser og
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Kultur og
erhverv

Oplevelser og
events

Event

Event

Kunst

Journal

A
B
C Ansøger

08/18574

Jazz for fulde sejl - tilbagevendende arrangement (siden 2001) med 7
koncerter henover sommeren på Havnetorvet, Østre Mole, Bogense. Dette
kulturtilbud har afsmittende virkning for besøgstallet og handelsaktiviteten i
Foreningen Castor's Venner, Otto- området. Det tiltrækker både beboere fra by og land på nordfyn og gæster og
Vilhelm Kaalund, Guldgjergvej 32, turister i det nordfynske. Hver lørdag er der 300-500 besøgende. Børn leger
5400 Bogense,
sørøvere, unge sejler med de store sejl på træskibet Castor i havnen men de
C guldbjerghus@mail.tele.dk
voksne nyder musikken og solskinnet. Tidspunkt. 11. juli - 8.aug. 2009

08/18550

Projektitel og resume

SKULPtur09 - tilbagevendende arrangement hvert andet år (siden 2003). 150
SKULPtur Ølgod, Bladchef Hardy inden- og udendørs skulpturer af anerkendte danske og udenlandske
Vedstesen, Storegade 16-18,
kunstneree og et isbjerg der bearbejdes i sommervarmen rundt om i Ølgod.
C 6870 Ølgod, hv@ugeavisen.net
Tidspunkt: 20. maj - 1 okt. 2009

09/544

En fornyet Messias - tre særlige opførelser af oratorium "Messis" I Odense,
Sønderborg og Esbjerg i løbet af 2009. I 2009 er det 250 år siden, at G.F.
SDU Symforniorkester og
Händel døde. SDU vil med de tre opførelser af Messias gerne demonstrere
Kammerkor v/kapelmester Saul
deres alsidige musikalske profil for regionens borgere samt medvirke til at
Zaks, Sletterhagevej 57, 1. t.v.
skabe en god Påske- og Julestemning for de borgere, der ønsker at høre
C 8240 Risskov, zaks@koret.sdu.dk denne fornyende og vidunderlige musik.

09/971

H.C. Andersen paradens internationale opgaver - I snart 20 år har H.C.
Andersen paraden været med i 4500 forestillinger og adskillige TV-indslag
både i Danmark og i udlandet. Der søges om støtte til to udenlandssatninger i
de kommende to år: 1. Expo 2010 i Shanghai (her søges om 75.000 kr. til
H.C. Andersen Paraden v/Torben medfinansiering af flyrejsen) og 2. Turné i Californien til danske interesser (her
Iversen, Stockflethsvej 7, 5230
søges om 100.000 kr. til flyrejsen). H.C. Andersen paraden sætter på begge
Odense M,
projekter støtte på Danmark og folkelig dansk kultur. Tidsramme: 2009 og
C iversen@postkasse.com
2010.

09/967

Musik og danse projekt for unge
v/privat arbejdsgruppe - Ida
Hansen, Flenstoftevænget 23,
5230 Odense M,
C idafolkedans@hotmail.com

Musik og danse projekt for unge - hvor målet er at give unge fra
musikskoler og efterskoler på Fyn mulighed for at møde folkemusik og dans i
en ny og spændende sammenhæng. At dansk folkemusik og dans bliver synlig
for en større gruppe unge mennesker, og kan udvikle sig i en positiv retning,
så vi bevarer vores kulturarv i en livsbekræftende form. Deltagere: Ca. 80.

09/972

Andkær Fritidsforening v/Jens
Jørgen Erichsen, Sellerupvej 15,
7080 Børkop,
C erichsen@sellerupgaard.dk

Kunst i Andkær skoledistrikt - projekts formål er at skabe et bånd af kunst
skabt af børn på Andkær Skole i samarbejde med en professionel kunstner.
Der skal udformes portaler med symboler og kunst ved større samlinger af
huse i hele skoledistriktet. Tidsramme: foråret 2009.

Samlede
udgifter

270.000

1.500.000

587.662

100.000

85.000

Ansøgt
tilskud

56.000

Afslag anbefales, projektet
er ikke nyskabende, det
har fundet sted siden
2001.

250.000

Afslag anbefales, da
projektet er en
dirftslignende aktivitet og
ikke nyskabende og
mangler det regionale
perspektiv.

587.662

Afslag anbefales, projektet
vurderes ikke at have
gennemslagskraft i hele
regionen og er ikke
nyskabende, da projektet
vurderes at være en del af
symfoniorkestrets
program.

50.000

Afslag anbefales, det er en
driftslignende aktivitet
(rejseomkostninger til Kina
og USA)

5.000

40.000 Ikke oplyst

C:\Documents and Settings\g2ulma\Local Settings\Temp\c\TRI13308\26164-09_v1_Oversigt over 66 ansøgninger til mødet 3.3.09

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

Afslag anbefales, da det
vurderes, at projektet ikke
har gennemslagskraft i
5.000 hele regionen
Afslag anbefales, projektet
vurderes som en
kommunal driftsopgave.
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9

10

11

13

14

15

16
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Oplevelser og
events

Koncerter

Koncerter

Koncerter

Musik

Journal

A
B
C Ansøger

09/1304

Emmerlev Sogns Forsamlingshus,
att: Lone Bergmann Lønne,
Renovering af køkken og sal i forsamlingshus - Forsamlingshuset bliver
Duborgvej 5B, 6280 Højer,
brugt af unge og gamle til f.eks. gymnastik og kortspil. Målet er at flere
aktiviteter skal finde sted her i et nyrenoveret hus.
C lbergmann@dlgtele.dk

09/1288

H.C. Andersen Paraden v/Torben
Iversen, Stockflethsvej 7, 5230
Odense M,
C iversen@postkasse.com

09/1321

Østerhuse - bo og aktivitet, Att:
forstander Carl Lykke Jensen,
Helgetoftvej 1, 5800 Nyborg,
carl.lykke.jensen@soc.regionsydd
C anmark.dk

Østerhuses kulturfestival - Syddanmarks Puls - Svagtfungerende
udviklingshæmmede ønsker at arrangere en festival i Nyborg med musik,
aktivitet og livsglæde. Festivalen skal give indblik i vokne udviklingshæmmede
kulturliv og daglige beskæftigelsesaktiviteter.
Ikke oplyst

09/1680

Torvekoncerter v/Den Lokale
Scene Hans Jørgen Albrechtsen,
Lundtoftvej 1, Kværs, 6300
C Gråsten, hjalb@mail.tele.dk

Torvekoncerter - 6 koncerter i Gråsten by i løbet af foråret og sommeren.
Formålet er at give byens borgere og gæster en musikalsk oplevelse og bringe
liv i gademiljøet. Forventer 150-200 tilskuere pr. koncert

09/1679

Bål-koncerter på Stevninghus,
Den Lokale Scene Hans Jørgen
Albrechtsen, Lundtoftevej 1,
Kværs, 6300 Gråsten,
C hjalb@mail.tele.dk

Bål-koncerter på Stevninghus - Et samarbejde mellem Den Lokale Scene og
Stevninghus spejdercenter med det formål at afholde koncerter i lidt alternative
rammer. I forbindelse med koncerterne vil ansøger forsøge at få kunstnere til
at udstille deres kunst. Tidspunkt: sommer 2009. Forventer 240 tilskuere.

09/1678

Spil danskdag på Trøjborg v/Den
Lokale Scene Hans Jørgen
Albrechtsen, Lundtoftej 1, Kværs,
C 6300 Gråsten, hjalb@mail.tele.dk

Spil dansk-dag på Trøjborg - er et ønske om at afholde en mini-festival med
vægt på den folkelige danske musik. Projektet vil gerne løfte den tradition for
dansk musik på Trøjborg, som musikeren og skuespilleren Thorkild Demuth
startede for 10 år siden. Tidspunkt: september 2009. Forventer 200 tilskuere

09/1677

"Musik med mer'" v/Den Lokale
Scene, Hans Jørgen Albrechtsen,
Lundtoftej 1, Kværs, 6300
Musik med mer - Er en samling af projekt 13,14 og 15.
C Gråsten, hjalb@mail.tele.dk

Projektitel og resume

Rundvisning i børnehøjde i H. C. Andersens Hus, Odense - 6
arrangementer i skoleferier skal give børnefamilier oplevelse, hvor "H.C.
Andersen" viser rundt i digtermuseet og møder HCA-paradens eventyrfigurer.
Tidsramme: april-oktober 2009. Målgruppe: Børnefamilier fra hele landet.

Samlede
udgifter

Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

813.750

Afslag anbefales, da
projektet er en
dirftslignende aktivitet
(Renovering af køkken og
sal i forsamlingshuset).

30.000

Afslag anbefales, projektet
vurderes som en
driftslignende aktivitet, der
ikke er nyskabende.

50.000

Afslag anbefales, projektet
vurderes som en
driftslignende kommunal
driftsopgave, der ikke er
nyskabende og ikke har
det regionale perspektiv.

30.000

Afslag anbefales, da
projektet ikke er
nyskabende og ikke har
det regionale perspektiv.

25.000

Afslag anbefales, da
projektet ikke er
nyskabende og ikke har
det regionale perspektiv.

42.200

25.000

Afslag anbefales, da
projektet ikke er
nyskabende og ikke har
det regionale perspektiv.

80.000

80.000

Afslag til alle 3 projekter

813.750

30.000

62.000

48.000
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17

18

19

20

21

Kategori

Udstilling

Anlæg

Udstilling

Koncerter

Event

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

09/1675

Påskeudstilling v/Sønderjydske
Kunstnere Lise Tuxen, Ormstoft
43, 6400 Sønderborg,
C lisetuxen@bbsyd.dk

Påskeudstilling Sønderjydske Kunstnere - Sønderjydske Kunstnere består
af 18 medlemmer med rødder i Sønderjylland, som gerne vil vise landsdelens
kunsteriske udtryk vha. grafik, maleri, foto, keramik og skulptur. Gruppen har
tidligere afholdt Påskeudstillingen som en fast tilbagevendende begivenhed og
ønsker nu at genoptage denne på Business College Syd næsten samtidig
med, at der indvies en større tilbygning. Tidspunkt: 9-13. april. Forventet antal
tilskuere: 900.

09/1673

Lydstudie v/Den Rytmiske
Efterskole i Baaring og Middelfart
Musikskole John Rasmussen,
Højskolevej 2, 5466 Asperup,
C john.rasmussen@middelfart.dk

Lydstudie på den Rytmiske Efterskole i Baaring og Middelfart Musikskole Oprettelse af et fælles lydstudie, hvor efterskolens og musikskolens elever
samt lokalområdet i Asperup får mulighed for at lave lydoptagelser.Studiet kan
stå færdig i august 2009

"De fire elementer"
v/Påskeudstillingsudvalget Anna
Weber, Ugebjergvej 45, 6430
C Nordborg

De fire elementer - Der inviteres 100 skoleelever, fritidskunstnere og
professionelle til at lave et billede over temaet De fire elementer. Temaet
tegner Danfoss' produkter og er filosofien bag Danfoss Universe, og man
ønsker at sætte fokus på den internationale klimakonference i København
2009. Tidspunkt: Påskedagene 2009. Forventer 1500 tilskuere.

Journal

09/1670

09/1670

09/1669

Forårskoncert v/Broager
Amatørorkester, att.: Lone
Linnebjerg, Møllegade 46, 6310
C Broager

Forårskoncert "Musikken i Midten" - Broager Amatørorkester ønsker i
samarbejde med Sønderborg Mandskor at afholde fælles forårskoncert
søndag den 17. maj kl. 16.00 i på Broager Skole. Forventet antal tilskuere:
200.

Extrem Børnedag v/Troldkær
Skolen Niels Chr. Charles,
Koldingvej 13, 6630 Rødding,
C hanne@troldbaer.dk

Extrem Børnedag - er en dag for børn mellem 2 og 10 år - både
handicappede og ikke-handicappede. Formålet er at få kulturen ned i
børnehøjde, gøre den sanselig og sjov. Dagen vil blive arrangeret af unge med
særlige behov fra Troldkær Skolen, den lokale rideskole, Skov &
Naturstyrelsen, Gøgler Anton, ungegruppen fra Jels Fiskeriforening, Dansk
Ornitologisk Forening, spejdere og Kolding Seminarium. Blandt aktiviteterne
er børneteater, en tur med svævebane, deltage i gøgl og tryllerier samt kreere
fabeldyr. Tidspunkt for arrangementet er 20/6 - 09. Forventet antal deltagere:
150 børn og 30 voksne.

Samlede
udgifter

21.100

150.000

14.500

9.500

48.000
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Ansøgt
tilskud

15.000

150.000

14.500

9.500

48.000

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF
Afslag anbefales, da
projektet ikke er
nyskabende, har
driftslignende karakter og
har været gennemført
tidligere.

Afslag anbefales, da det er
en driftslignende aktivitet,
der ikke har det regionale
perspektiv.
Afslag anbefales, da der
søges midler af
driftslignende karalter
(lærreder, maling etc.)
Afslag anbefales, da
projektet ikke er
nyskabende og har fundet
sted tidligere. Dette projekt
er en udvidelse af
repertoiret.

Afslag anbefales til
projektet, der vurderes
som en kommunal
driftsopgave.
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22

23

Kategori

Event

Event

24 Markedsføring

25

27

Marathon

Event

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

09/1664

Oure Rocks! v/Skolerne i Oure Sport og Performance, Att:
Thomas Bundgaard, Idrætsvej 1,
C 5883 Oure, tb@oure.dk

Oure Rock 09 - er en festival for nye rockbands, som spiller egne
kompositioner. Det er en videreførelse af festivalen, som startede i 2008. Der
vil være 10 bands med i koncerten, hvoraf 5 skal være fra Svendborg, FaaborgMidtfyn, Langeland og Ærø. Festivalen er et samarbejde mellem Skolerne i
Oure - Sport og performance samt Event Sydfyn. Formålet er bl.a. at styrke
den musikalske fødekæde samt skabe en event, der kan trække folk fra hele
Danmark. Tidspunkt: 12. september 2009. Forventet antal tilskuere: 500-1000.

09/1661

Bramstrup Jazzfestival v/Event
Sydfyn Jesper Hedegaard,
Sydfyns Udviklingssamarbejde,
Kullinggade 31 E, 5700
Svendborg,
C jehed@faaborgmidtfyn.dk

Bramstrup Jazzfestival - Festivalen ligger den 4. juli 2009 og samtidig med
Copenhagen Jazzfestival, hvorfor man forventer at kunne tiltrække en række
internationale jazzmusikere. Målet er at skabe en tilbagevendende sydfynsk
jazzbegivenhed, der kan brande området og give borgere mulighed for en unik
finkulturel oplevelse. Forventet antal tilskuere: 350.

09/1659

Nyhedsbrev fra Langelands Museum - Langelands Museum ønsker at
udsende et nyhedsbrev pr. mail fire gange årligt, da mange gæster kommer
Nyhedsbrev v/Langelands
langvejs fra, hvorfor man ikke kan nå dem via den lokale presse.
Museum, Helle Ravn, Jens
Nyhedsbrevet skal fortælle om aktiviteter på Langeland og i det sydfynske
Winthersvej 12, 5900 Rudkøbing, museumslandskab. Ønsker støtte til at få udarbejdet et layout. Forventer at
C hr@langelandkommune.dk
500 modtagere skal få nyhedsbrevet.

Journal

09/1658

Lillebælt I Løb, Att: Mads Stryhn,
Smallevej 3, 5592 Ejby,
C madsstryhn@gmail.com

Lillebælt halvmarathon - Dette marathon er en gentagelse af sidste års
marathon, men i år foregår den kun over den gamle lillebæltsbro. Marathonet
har været udsolgt siden 5. januar 09, hvilket betyder, at der kommer 7.500
deltagere (størsteparten fra Region Syddanmark), og man forventer 10.000
tilskuere. Et af formålene med begivenheden er, at man knytter regionen
tættere sammen. Sidste år gav Region Syddanmark også støtte til
arrangementet, hvilket gav regionen fin reklame om, at Region Syddanmark
støtter op om sundhed og idræt. Et evt. tilskud vil være med til at løfte
arrangementet op på et højere niveau og give mulighed for, at arrangørerne
kan afprøve nyt omkring opsætningen i mål og startområdet samt ude på
ruten. Tidspunkt: 2. maj 2009

09/1985

World Choir Games, Shaoxing
2010, Sønderjysk Pigekor, Kirsten
Jessen, Sandmarken 7, Nybøl,
6400 Sønderborg,
C s.jessen@os.dk

World Choir Games - Sønderjysk Pigekor planlægger en kontertturné til Kina
den 17-30 juli 2010. Her skal koret bl.a. deltage i World Choir Games, som er
korenes svar på Olympiske Lege, hvor der deltager elitekor fra hele
verden.Formålet er at give koret en musikalsk, kulturel og social oplevelse.
Koret skal også synge på den danske stand på EXPO-udstillingen, som finder
sted samtidig i Kina. Forventet antal tilskuere: 100.000

Samlede
udgifter

560.000

329.000

29.710

3.029.000

630.000

C:\Documents and Settings\g2ulma\Local Settings\Temp\c\TRI13308\26164-09_v1_Oversigt over 66 ansøgninger til mødet 3.3.09

Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

180.000

Afslag anbefales projektet er ikke
nyskabende, har fundet
sted tidligere (2008)

150.000

Afslag anbefales til
projektet, det regionale og
nyskabende perspektiv
mangler.

23.710

Afslag anbefales, da det er
en driftslignende aktivitet.
Ideen kan evt. indgå i
museumsamarbejdet/Histo
risk Atlas Syddanmark.

150.000

Anbefaler afslag, da
projektet er ikke
nyskabende, men en
gentagelse fra 2008.

290.000

Afslag anbefales, det er en
driftslignende aktivitet
(rejseomkostninger til
korrejse til Kina)
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Nr.

28

29

30

31

32

Kategori

Event

Event

Konference

Musical

Udstilling

Journal

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

09/1983

Europa Mesterskab i BMX
v/Danish Indoor Fredericia,
Johnny Lassen, Skovvej 8, 7000
Fredericia,
C johnny@danishindoor.dk

Europa Mesterskab i BMX - Danish Indoor i Fredericia arrangerer den 10.-12.
juli 2009 EM i BMX. Man ønsker at gøre arrangementet til noget ganske
særligt, som vi kan være stolte af lokalt, regionalt og nationalt. Man håber at
kunne tiltrække turister til arrangementet, da det ligger i sommerferieperioden.
Forventet antal deltagere: 1500 og ca. 4500 publikum - (søgte og fik afslag
oktober puljen 2008)

09/1895

24. Europæiske Natte- og
Tårnvægtertræf i Haderslev og
Aabenraa v/Haderslev Kjøbstads
Vægterlaug og Haderslev- og
Aabenraa kommuner, Allan BorkLarsen, Hoptrup Hovedgade 2 A,
6100 Haderslev, allan.borkC larsen.mail.dk

Det 24. Europæiske Natte -Tårnvægtertræf - dette træf er et
grænseoverskridende samarbejde mellem værtsbyen Haderslev og Præsidiet i
det Europæiske Vægterlaug. Der vil ske optræden og sang af vægterne i
gaderne alle fire dage. Vægtertræf videreføres hvert år, og det er tredje gang,
den er kommet til Danmark. Tidspunkt for afholdelse: 21-24. maj 2009.
Arrangementet vil blive dækket af såvel tysk som dansk tv, dagspresse og
radio.

09/1897

Udviklingskonference for Fjordens Dag - Formålet er at videreudvikle
Fjordens Dags kulturtilbud i samråd med borgere, kommuner, foreninger,
Udviklingskonference v/fjordens
områdets erhvervsliv, offentlige insitutioner, fynske turistforeninger og andre
Dag, Per Christensen,
relevante parter indenfor kulturlivet. Fjordens Dag er en non-profit organisation,
Danmarksgade 10, 5000 Odense der formidler gratis natur- og kulturoplevelser til godt 50.000 besøgende hvert
C C, fjordensdag@fjordensdag.dk
år. Tidspunkt ikke fastlagt. Forventet antal deltagere:100-150

09/1902

Musicalen Robin Hood, Castor
Visions v/Michael Castor
Andersen, Søndervangen 48,
5854 Gislev info@castorC visions.dk

Musicalen Robin Hood - Musicalen er en nyskrevet engelsk vervion af den
historiske figur Robert, Earl of Huntington, og forventes opsat i koncertudgave
under Svendborg Festuge i august 2009. Det er håbet og forventningen, at
opførelsen af musicalen vil være med til at få gjort et større publikum i både
ind og udland interesseret i den med henblik på flere opførelser. Forventet
antal tilskuere: 150 og 30 del.tagere.

09/1904

Kirker i bevægelse - Kulturmøde
langs Hærvejen, Foreningen af
herberger langs hærvejen
v/Elisabeth Lidel, Gyldenrisvej 7,
C 8240 Risskov lidell@webspeed.dk

Kirker i bevægelse - Kulturmøder langs Hærvejen - arrangementerne finder
sted i otte kirker langs hærvejen i Vejen, Haderslev og Åbenrå kommuner i
november 2009. Aftenerne tager udganspunkt i bibelens mange vejmetaforer,
som bliver udfoldet og fortolket i dans, musik og fortælling. Forventet antal
deltagere: 100 pr. arrangement, i alt 800

Samlede
udgifter

5.638.360

565.000

79.900

125.000

102.000
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Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

200.000

Afslag anbefales, da
projektet falder uden for
kulturpuljens retningslinier.
Ansøgningen har en
driftslignende karakter, idet
der søges om tilskud til
driftsudgifter (halleje,
stævne setup,cafeterie,
sponsorpleje).

150.000

Afslag anbefales, projektet
vurderes af falde uden for
kulturpuljens retningslinier,
projektet er ikke
75.000 nyskabende.

79.900

Afslag anbefales, da
projektet vurderes at være
en driftslignende aktivitet,
der falder uden for
kulturpuljens retningslinier.

50.000

Afslag anbefales, da
projektet mangler det
regionale perspektiv og er
for en lille målgruppe.

94.000

Afslag anbefales, da
projektet ikke har
gennemslagskraft i hele
regionionen. Og er for en
forholdsmæssig lille
gruppe.
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Nr.

33

34

35

36

37

38

Kategori

Festival

Teater

Musical

Fortællekonkurrence

Innovation

Opera

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

Foto Triennale.dk v/Museet
forFotokunst, Att: Ingrid Fischer
Jonge, Brandts Torv 1, 5000
C Odense ingrid.jonge@brandts.dk

Foto Triennale.dk - I hele oktober måned 2009 vil alle kommuner på Fyn
være vært ved en fotofestival, der vil give plads til overraskende og
tankevækkende fotoudstillinger og tilhørende arrangementer. Fællestemaet er
"Landskab". Festivalen vil bl.a. bestå af workshops, debataftener,
paneldiskussioner og artist talks. Der gives en mulighed for at danske
fotografer kan eksponere deres værker internationalt. Forventet antal
tilskuere/deltagere: 20.000

09/1907

Det cyklende Teater v/Odense
kommune og den selvejende
institution Børnekulturhuset
Fyrtøjet, Att. Helle Thylkjær,
Rådhuset, Flakhaven 2, 5000
C Odense C hth@odense.dk

Det cyklende teater - ideen er at udvikle et ladcykelteater, et teater på hjul,
der kører igennem de større fynske byer og gør holdt på pladser, hvor hver
enkelt scene vil blive spillet kun med hjælpemidler, der kan transporeres på
cyklernes lad. Teateret vil spille i forbindelse med Odenses deltagelse på
EXPO 2010 i Kina. Initiativet er nytænkende i forhold til, hvordan man formidler
kultur, det vil tage udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr, og det kan
medvirke til international markedsføring af dansk kultur. Forventet antal
tilskuere: 250.000 på EXPO + borgere i de fynske byer.

09/1914

Chess på Fyn - I september 2010 skal der gennemføres 7 opførelser på Fyn
Chess på Fyn, Musical Danmark, samt i Esbjerg og Vejle af musicalen CHESS. Det er en 25 års
Att: Michael Bentholm, Svinøvej
jubilæumsforestilling med medvirken af etablerede professionelle sangere.
12, 5500 Middelfart,
Man forventer, at det vil blive en tilbagevendende begivenhed. Forventet antal
C musicaldanmark@stofanet.dk
tilskuere: 7.000 i 2010

09/1915

Gyda's fortællerkort v/Teater
Gyda, Att: Tina Kruse Andersen,
Allégade 21, 5000 Odense C,
C teatergyda@live.dk

Gyda's fortællekort - der er tale om en landsdækkende fortællekonkurrence
for folkeskolens 7. klasser. Formålet er at finde landets 7 bedste fortællere,
som gerne skal have forskellig kulturel baggrund. Tidspunkt: august - nov
2009. Forventet antal deltagere: deltagelse af 400 skoler Målgruppe: Hele
landets 7. klasser.

09/1917

Kultur som innovator
v/Sønderborg kvinde- og
krisecenter, Att: Ruth Malle,
Agervang 5, 6400 Sønderborg
C kkc@kvindekrisecenter.dk

Kultur som innovator - "Assimilation" - Sønderborg kvinde- og krisecenter
vil gennem dette projekt være medvirkende til at ændre adfærdsmønstre for
centrets beboere igennem kunstnere, der igangsætter aktiviteter. Der søges
om midler til indkøb af malerier, DVD, CD-ere, lysbøger, bøger samt deltagelse
i koncerter, biografforestillinger m.v.

09/1919

Opera med handicappede
skolebørn v/Pilehaveskolen, Att:
Bjarne Toft Olsen, Stadionvej 10,
C 5610 Assens, btols@assens.dk

Opera med handicappede skolebørn - Pilehaveskolen ønsker at opføre
Opera Highlights, hvor skolens elever medvirker i størst mulig omfang.
Tidspunkt: oktober 2009. Forventet antal tilskuere 225. (kommentar:
associationer til DR's udsendelser "stemmer fra opgangen" - "gangstativerne").

Journal

09/1906

Samlede
udgifter

1.610.000

489.000

2.400.000

290.000

360.000

55.000
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Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

150.000

Afslag anbefales, da det
vurderes, at det er en
driftslignende aktivitet, og
er en af af museets virke
at arrangere udstillinger.

244.500

Afslag anbefales, det
vurderes som en
kommunal driftslignende
aktivitet (køb af cykler,
transport og ophold i
Shanghai).

150.000

Afslag anbefales til
projektet, der søges om
tilskud til driftslignende
aktiviteter. (Lønninger,
annoncering,
oversættelse).

150.000

Afslag anbefales til
projektet, der falder
udenfor kulturpuljens
retningslinier. Målgruppen
er for snæver.

360.000

Afslag anbefales til
projektet, da det vurderes
at der søges om midler til
driftslignende aktiviteter.

10.000

Afslag til projektet, der
falder uden for
kulturpuljens retningslinier
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Nr.

40

41

42

43

44

Kategori

Event

Udstilling

Jubilæum

Festival

Udstilling

45 Påskeudstilling

Journal

A
B
C Ansøger

09/1927

Dansant, Vejle -Formålet er at tilføre Vejle en forening, der kan arrangere
danseaftener for det voksne publikum + 30 år. Målet er at afholde
Dansant, Vejle v/Kirsten Mejborn, danseaftener hver 14. dag om lørdagen. Man ønsker at bruge entreoverskud til
Damhaven 25, 7100 Vejle,
andre kulturelle arrangementer som f.eks. "Kunstmaler for en dag". Forventer
C km@mejborn-media.dk
at starte så hurtigt som det er muligt og regner med 600 deltagere pr. gang.
Ikke oplyst

09/1923

City Life v/Museum Sønderjylland,
Att: Katrine Kampe, Brundlund
slot, 6200 Aabenraa
C kaka@museum-sonderjylland.dk

09/1950

Et underligt hus - I 2009 er det præcis 80 år siden Dalum Kirke blev
Et underligt hus v/Menighedsrådet totalrenoveret, og det ønsker man at fejre. Ansøger ønsker at lave et skrift om
ved Dalum Kirke, Att: Susanne
kirkebygningen samt et kulturelt og musikalsk aftenarrangement, hvor lysmand
Rahbek Jensen, Fruens Bøge Alle Jens Klastrup med lysspots fokuserer på arkitektonisk interessante steder i
rummer samt på levende tableauer fra kirkens historie. Tidspunkt: fra 14.
16, 5250 Odense SV,
susanne.rahbek.jensen@skoleko november til 1. søndag i advent. Forventer at 1000 får skriftet og 600 deltager i
C m.dk
aftenarrangement

09/1785

Elektronisk minifestival - Der vil blive afviklet 2 workshops og mindst 9
Elektronisk minifestival
koncerter med det nyeste inden for dansk og udenlands elektronisk musik.
v/Knudsen/Andersen, Att: Per
Aarhus E danner grundstammen i festivalen, og er en sammenslutning af
Dalsgaard Knudsen, Rojumvej 99, elektroniske musikere i Århus. Stedet for aktiviteterne er Alsion i Sønderborg.
6400 Sønderborg,
Tidspunkt for afvikling: 28-29. november 2009. Forventet antal tilskuere:
C perdknudsen@stofanet.dk
mindst 400

09/1806

Udstillingen Prins Valdemar og
Prinsesse Marie
v/Humlemagasinet Att: Peder
Pedersen, Rugårdsvej 51, 5463
Harndrup,
C humlemagasinet@mail.dk

09/1812

Påskeudstilling 2009
v/Broagerlands Kunstforening, Att:
Jørgen L. Olsen, Farverløkke 6,
6310 Broager,
C jorgen_lobori@mail.dk

Projektitel og resume

City Life - udstillingen handler om indblik i, formidling af og møde med den
sønderjyske kunstner Rasmus Bjørn. Rasmus Bjørn er i øjeblikket i gang med
et kunsterisk projekt, som kombinerer tegninger, malerier og foto med et objekt
i tre dimensioner, som har titlen City Life. Tidspunkt for afholdelse: okt., nov.
og dec. 2009. Forventet antal tilskuere: 4.000.

"Prins Valdemar og Prinsesse Marie" - er en historisk udstilling, der vil vise
malerier, fotos og flere effekter fra den tid. Der udarbejdes en folder, der
udsendes til menighedsråd, turistbureauer, campingpladser. Målgruppe: alle.
Tilskuere/deltagere: 11.000. Humlemagasinet er et af Middelfarts tre
kulturfyrtårne.

Påskeudstilling 2009 på et Teglværksmuseum på Als vil samle kunstnere fra
Tyskland og Danmark. Der udstilles billedkunst og skulpturer. Målgruppe:
Kunstinteresserede nord og syd for grænsen. Tilskuere/deltagere: 1.500 ca.
Tidsramme: 29. marts - 26. april 2009.

Samlede
udgifter

237.000

222.000

181.450

100.000

12.900
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Ansøgt
tilskud

Ikke oplyst

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

Afslag til projektet, der
falder uden for
kulturpuljens retningslinier

97.000

Afslag til projektet, der ikke
er nyskabende, da
udstillingen vurderes at
være en udstilling, som
museet alligevel vil udstille

195.000

Afslag anbefales, da
projektet falder uden for
kulturpuljens retningslinier,
da det mangler det
regionale perspektiv.

42.450

Afslag anbefales, det
vurderes at projektet ikke
har regional
gennemslagskraft.

80.000

Afslag anbefales, projektet
vurderes ikke at have
regional gennemslagskraft
og har en driftslignende
karakter.

9.500

Afslag anbefales til
projektet, der søges om
midler til driftslignende
aktiviteter (transport,
traktement, musik,
brochurer m.v.).
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Nr.

46

48

49

50

51

52

Kategori

Festival

Filmkonkurrence

Event

Udstilling

Seminar

Konference

Journal

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

09/1817

Vestjysk International Festival
v/Michel Xcamille, Haraldsgade
60, 6700 Esbjerg,
C adm@kulturvestjysk.dk

Vestjysk International Festival er en ny årligt tilbagevendende begivenhed
med fokus på den klassiske musikscene. Der er planlagt 30-40 opførelser og
forestillinger. Ambitionen er at udvikle samarbejdet mellem førende
uafhængige kulturinstitutioner, og skabe et unikt kulturelt miljø i regionen:
Tilskuere/deltagere: 5000-8000 i perioden juli-september 2009.

09/1825

Oregon Talent v/Buster Kbh.
Internationale Filmfestival v/Helle
Broen, Gl. Vestergade 51, 5500
Middelfart,
C helle_broen@stofanet.dk

Oregon Talent i Syddanmark - er en eksponeringsplatform for film produceret
af børn og unge under 20 år, der bor i Region Syddanmark. Arrangementet
afholdes i biografen i Middelfart og er gratis og åbent for alle interesserede.
Tidsramme: maj 2009. Målgruppen: Unge filmskabere. Tilskuere/deltagere: ca.
75.

09/1826

Platform6000/City Centeret v/Büro
Detours, Att: Mathilde Ploug
Andreasen, Tøndervej 48, 6000
Kolding,
C mathildeploug@hotmail.com

Platform6000/City Centeret - projektet skal være med til at sætte Kolding på
landbortet som en by, hvor der ikke er langt fra den gode idé, til at den bliver
ført ud i livet. På den måde skabes der en by, som er attraktiv for kreative at
komme til og starte projekter i, det skaber en by, som summer af liv.
Deltagere/tilskuere: 10-15.000. Tidsramme: Februar 2009-oktober 2009.
Finansiering: Kulturhus Nicolai har bevilget 103.000 kr.

09/1830

Udstillingen DDR-Østtyskland
v/Privat samling Att: Anders
Engelbrecht, Gefionsvej 16, 7000
Fredericia,
C anders.engelbrecht@c.dk

DDR-Østtyskland, hverdagsliv 1949-1989 - Fredericia kommune ønsker i
samarbejde med museerne i Fredericia at markere 60 året for oprettelsen den
7. oktober 1949 samt 20 året for nedlæggelsen af Østtyskland, den 9.
november 1989. Udstillingssted: Kongens Port Vagtbygning, Fredericia.
Målgruppe: Borgere i og udenfor regionen. Tidsramme: okt-nov 2009.

09/1836

Tekstile Højskoledage på Rødding Højskole - har som formål at gøre
Tekstile Højskoledage på Rødding opmærksom på de tekstile fag og deres muligheder, også langt ud over
Højskole v/Østjysk Tekstilkreds,
vævning. Højskoledagene vil indeholde foredrag, workshops, messe med
Att: Lise Andersen, Klintevej 13 A, forhandlere samt udstilling. Målgruppen: Vævekredsene i Danmark.
C 8240 Risskov
Tidsramme: September 2009.

09/1837

Konference om Kommunal Idræts- og Kulturpolitik - Center for Kommunal
Konference om Kommunal Idræts- Historie i Vejle i samarbejde med Syddansk Universitet og KL samt en række
og Kulturpolitik v/Vejle Stadsarkiv, stadsarkiver søger støtte til seriøs forskning inden for historie og samfundsfag.
Att: Poul Porskær Poulsen,
Der søges tilskud til afholdelse af en konference om emnet. Målgruppen:
Enghavevej 2, 7100 Vejle
studerende, forskere, stadsarkiverne, KL's netværk. Deltagere: ca. 40.
C poupo@vejle.dk
Tidsramme: April 2009.

Samlede
udgifter

280.000

50.000

586.850

10.000

Ikke oplyst

28.000
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Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

150.000

Afslag anbefales, da
projektet ikke helt har det
regionale perspektiv, da
koncerterne foregår i
50.000 Vadehavsområdet.

35.000

Afslag anbefales, da
projektet har en
driftslignende karakter
(rejseomkostninger) og er
for en lille målgruppe.

301.100

Afslag anbefales, projektet
ville i forvejen blive
gennemført (er påbegyndt i
2008), falder hermed
udenfor kulturpuljens
retningslinier.

10.000

Afslag anbefales, det
vurderes, at der søges om
midler til driftslignende
aktiviteter, og derfor falder
udenfor kulturpuljens
retningslinier.

Ikke oplyst

24.000

Afslag anbefales, projektet
er ikke nyskabende og har
ikke regional
gennemslagskraft, da det
primært er for en snæver
gruppe (vævekredse).
Afslag anbefales, det
vurderes, at der søges om
midler af driftslignende
karakter
(konferenceudgifter) og
projektet mangler det
regionale perspektiv.
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Nr.

53

54

55

56

57

Kategori

Opera

Talentkonkurrence

Studiebesøg

Integration

Anlæg

Journal

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

09/1842

Kniven "En satirisk opera"
v/kammeroperaen, Att: Thomas L.
Späth, Bøghsgade 63, 8700
Horsens,
C kontakt@kammeroperaen.dk

Kniven - satirisk opera - Projektet er et samarbejde mellem kultur og erhverv,
og projektet vil med operaen "Kniven" der blev skrevet i 1959 af komponisten
Vagn Holmboe, der i 2009 fejrer 100 års jubilæum. Operaen planlægges opført
i Esbjerg, Horsens, Kolding (Trapholt), Århus og København. Deltagere: 300400 pr. forestilling. Tidsramme: Maj 2009.

09/1844

Syddansk Talentkonkurrence
v/Odense Musikskole, Att: Uffe
Most, Danmarksgade 10, 5000
C Odense C, umo@odense.dk

Syddansk Talentkonkurrence 2009 - konkurrencent har været afholdt siden
2005 og henvender sig til unge talentfulde viderekomne musikudøvere
indenfor klassisk musik fra Region Syddanmark. Tidsramme: 4. maj 2009.
Deltagere: Ca. 50.

09/1853

Sikring af den bygningskulturelle
arv v/Syddansk Erhvervsskole,
Center for Bygningsrestaurering,
Att. Mogens Victor Andersen,
Risingvej 60, 5000 Odense C,
C mva@sde.dk

Sikring af den bygningskulturelle arv - projekt studiebesøg - Syddansk
Erhvervsskole etablerede i 2007 som denne eneste skole i Danmark en
efteruddannelse i restaureringshåndværk. Projektet søger midler til
studiebesøg i Tyskland og de nordiske lande for at kalitetssikre
uddannelsesaktiviteterne for at sikre kulturarven. Tidsramme: April-juni 2009.
Deltagere: Ca. 200 aktive over en 5-årig periode.

09/1884

Snak med Fremtiden
v/Teaterforeningen Nojazz, Att:
Sanne Grothe Wiwe, Sankt
Annagade 47, 1. tv, 8000 Århus C,
C sanne@nojazz.dk

Snak med fremtiden er et undervisnings- teater- og integrationsprojek for
børn, familier og lokalsamfund i etnisk blandede områder. Projektet er t, delt
op i tre moduler. 1. modul er en skriveøvelse. På 2. modul inviteres klasserne
i teatret og skal skrive om oplevelsen. På 3. modul skrives et teaterstykke, der
opsættes i hele Danmark. Tidsramme: September 2009.

09/1889

Et stykke kulturarv
v/Landsbyforeningen for Almsted,
Att: Anders K. Brandt,
Søndergade 13, Hundslev, 6440
Augustenborg,
C anders.brandt@hundslev.dk

Et væsentligt stykke kulturarv, gendanne et stendige hvor formålet er at
genoprette et stendige i Almsted, et væsentligt stykke kulturarv og samtidig
styrke sociale netværk i landsbyen.Målgrupe: Beboere i Almsted og turister.
Tidsramme: Efterår 2009.

Samlede
udgifter

964.311

90.000

30.500

1.739.000

191.375
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Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

100.000

Afslag anbefales, da
ansøger er bosiddende i
Region Midtjylland, og
forestillingen kun opføres i
Esbjerg og Kolding.
VOLA giver 120.000 kr.
Region Midtjylland har ikke
50.000 givet tilskud.

45.000

Afslag anbefales, projektet
har været gennemført
tidligere (2005-2008) og er
derfor ikke nyskabende.

30.500

Afslag anbefales, idet der
søges midler til
driftslignende aktiviteter
(rejse og ophold til Norge,
Sverige og Tyskland).

100.000

Afslag anbefales, da
projektet primært foregår
uden for Region
Syddanmark (Århus,
Silkeborg, Herning, Ålborg,
København) og i Odense.

30.438

Afslag anbefales, mangler
det regionale perspektiv og
der søges om midler af
driftslignende karakter.
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Nr.

58

60

61

62

63

Kategori

Udvikling

Festival

Event

Musik

Musik

Journal

A
B
C Ansøger

09/1890

Musik i børnehøjde er et projekt for alle børn i Assens kommune i
børnehaveklassen, 1. og 2. klasse. Formålet er at udarbejde og implementere
et nyt koncept til kvalificering af folkeskolens musikundervisning i
Musik i børnehøjde, v/ Assens
børnehaveklassen, 1. og 2. kl, som giver skolerne i Assens kommune
Musikskole, Inger Krarup,
mulighed for at leve op til undervisningsministeriets læseplan for faget musik.
Søndergade 87, 5620 Glamsbjerg, Antal deltagere: 100 børn i 2009, 150 børn i 2010 0g 2011. Tidsramme: 2009C inkra@assens.dk
2012. Ingen medfinansiering.

09/1929

Steellband festival i Esbjerg,
v/Fritids- og ungdomsklubberne,
Att: M. Kiesbye og G. Andersen,
skolegade 39, 6700 Esbjerg,
C mok@esbjergkommune.dk

Steellband festival i Esbjerg hvor der inviteres unge mennesker (10-20 år) fra
hele verden til festival om 'olietøndemusik'. Formålet er de unge skal lære
hinandens kulturer at kende, spille forskellige steder i byen og vil gavne den
kulturelle udvikling i lnanddistrikterne. Tidsramme: August 2009. Ingen
medfinansiering. Deltagere/tilskuere: 140 delt. og endnu flere tilskuere.

Kulturvisioner for Region
Syddanmark, v/Kulturcentralen,
Att. Sten Holbæk, Rønholtvej 1,
5492 Vissenbjerg,
C stenhoelbaek@mail.dk

Kulturvisioner for Region Syddanmark om 10 år. Hvordan skal kulturlivet se
ud om 10 år i Region Syddanmark? Projektet indsamler visioner fra kulturlivet
(kunst og hverdagsliv). Målet er at skabe en samlet udstilling af visuelle
visioner, der som vandreudstilling i regionen (kan skabe udfordringer,
inspiration, debat og ideer). Der arrangeres en event ved hver udstilling/by.
Målgruppen: Borgere, institutioner, skoler, kunstnere, kulturaktive,
erhvervslivet, familier og turister. Tidsramme: august 2009 - juli 2010.

09/1879

09/1871

09/1944

Carl Nielsen Masterclass clarinet,
v/Foreningen til fremme af unge
talneter, Att: Lina McQuillan,
Rishøjvej 2, 5672 Broby,
C lina@mcquillan.dk

Engelsholm Electronic,
v/Engelsholm Højskole, Att: David
Mondrup, Engelsholmvej 6, 7182
Bredsten,
C monsdrum@monsdrum.com

Projektitel og resume

Carl Nielsen Masterclass for Clarinet, hvor formålet er at udvikle og
eksponere Carl Nielsen Masterclass aktiviteter i et bredere forum, at læne os
op af den internationale status som tidligere klarinetkonkurrence har opnået, at
leve op til strategien om øget attraktionsværdi indenfor udvalgte fokusområder,
at skabe synenergi mellem de enkelte musiktilbud til unge talenter i regionen.
Antal deltagere: 16 aktive og 100 passive. Tidsperiode: juni 2009.

Engelsholm Electronic 09 er en 3 dages festival og workshop med fokus på
elektronisk musik. Formålet er at skabe en week-end der fungerer som en
samlende kraft for den elektroniske musikscene i regionen og udbrede
kendskabet til elektronisk musik. Antal deltagere: ca. 100. Tidsperiode: maj
2009.

Samlede
udgifter

364.500

150.000

275.000

66.000

Ansøgt
tilskud

364.500

Afslag anbefales, det
vurderes at projektet falder
udenfor kulturpuljens
retningslinier, der søges
om midler af driftslignende
karakter (møder,
befordring, lønninger m.v.)

150.000

Afslag anbefales, da
projektet ikke har regional
gennemslagskraft.

275.000

Afslag anbefales, da
projektet mangler en
handlingsplan og tidsplan
for implementering og
gennemførelse af
projektet.

25.000

Anbefaler afslag, da
projektet mangler det
regionale perspektiv, og er
for en fortrinsvis lille
målgruppe (16). Carl
Nielsen Masterclass har
25.2.08 fået bevilget
630.000 over 2 år.

130.900 Ikke oplyst
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Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

Anbefaler afslag, da
projektet mangler det
regionale perspektiv og
gennemslagskraft.
Projektet er ikke
nyskabende, da det er en
fortsættelse af en
workshop den 10-11. maj
på Engelsholm Højskole.
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Nr.

64

65

66

Kategori

Film

Information

Event

A
B
C Ansøger

Projektitel og resume

09/1951

Mind the gab v/Odense
Filmværksted, Att: Jane Ryborg,
Pantheonsgade 5, 2. sal, 5000
C Odense C, jr@ofilm.dk

Mind the gap er et integrationsprojekt, hvor formålet er at udvikle filmtalentet
på tværs af kulturelle forskelligheder. Projektet er et længerevarende
undervisningsforløb med udgangspunkt i Odense Filmværksted, hvor
deltagerne undervises af professionelle filmfolk. Målgruppen: Unge danske
med anden etnisk herkomst fra 18-25 år. Antal deltagere: 10-12. Tidspunkt:
August 2009 - maj 2010.

09/1952

NaturKultur-kanon -er et formidlingsprojekt, hvor formålet er at udbrede
kendskabet til de særlige natur- og kulturmæssige værdier i Varde kommune.
Målgruppen er borgere (kommune, region og hele landet) samt turister.
NaturKultur-Kanon v/Varde
Projektet indeholder en beskrivelse af naturkultur-kanon, afholde et offentligt
kommune, Att: Kirstine Gottlieb
møde for at udbrede kendskabet til indholdet i kanonen, fotografere og
Bendixen, Bytoften 2, 6800 Varde, beskrive elementerne til offentliggørelse på nettet. Antal deltagere: ca. 200
personer. Tidsperiode: april - juni 2009.
C kigo@varde.dk

Journal

09/1955

Kom lad os danse
v/landsforeningen Danske
folkedansere, Att: Anne Kathrine
Clausen, Violvej 2, 6710 Esbjerg,
C aclaus@mail.tele.dk

Kom lad os danse ved Nordisk danse- og spillemandstræf i Varde Varde &
Omegns Folkedanserforening afholder 21-24 maj 2009 Nordisk Nordisk danseog spillemandstræf for deltagere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Projektet gennemføres i og omkring Varde og der forventes min. 80 deltagere
til arrangementet.

Budget 2009
Kulturbudget 2009

Ansøgt
tilskud

Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF

250.000

Afslag anbefales, da det
vurderes som ansøgning
om støtte af driftslignende
karakter og er for en smal
gruppe unge.

145.000

Anbefaler afslag, projektet
vurderes som en
kommunal driftsopgave.

35.700

6.000

Anbefaler afslag, da
projektet mangler det
regionale perspektiv og er
for en smal målgruppe (80
deltagere), og af
programmet fremgår, at
projektet i forvejen ville
blive gennemført.

39.614.488

8.957.320

910.000

264.000

180.000

Budget
7000000
Ikke forbrugte midler fra 2008 til overførsel til 2009 (vedrører to indstillede
projekter i 2008 (Ribe Byjubilæum og Intercity/KellerCentret), som blev
indstillet til støtte, men som ikke har fået bevilling. Ribe byjubilæum revurderes
og er med i februar puljen til mindre projekter.

Alt om Syddanmark (AOS.dk)
Samlet budget 2009

Samlede
udgifter

Fratrækkes 2009 budgettet - godkendt i RR 26-01-09

1.800.000
8.800.000
3.000.000
5.800.000
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Projektitel og resume

Samlede
udgifter
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Underskud Administrativ vurdering sgaranti
KF
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Nr.

Kategori

Journal

A
B
C Ansøger
Fordeling kulturmidler 2009
Mindre projekter
Regionale fyrtårne
Ikke forbrugte midler fra 2008
Samlet fordeling 2009
Ansøgninger Februar 2009
Ansøgninger i alt
A- vurderet til tilskud
B - drøftes
C - Afslag

Projektitel og resume

Anbefaling til fordeling
Nr. 12-26-39
Nr. 47-59
Resten
I alt behandles februar puljen

Samlede
Ansøgt
Underskud Administrativ vurdering udgifter
tilskud
sgaranti
KF
Budget Februar
Juni
Oktober
2.000.000
700.000
600.000
700.000
2.000.000
1.000.000 1.000.000
1.800.000
600.000
600.000
600.000
5.800.000
1.300.000 2.200.000 2.300.000
5.800.000
Indstilling
1.135.000
245.000
7.577.320
8.957.320
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I alt
Sum A og B
8.957.320
1.380.000
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Politisk
vurdering

Ansøger
indkaldes til
samtale den
3. marts
2009
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Drøftes

Drøftes
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