Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer/aktiviteter i
Vesthimmerlands Kommune
Ansøger:
Fornavn: Ole

Efternavn: Randrup

Arrangør: Hvalpsund Borgerforening

CVR nr.:26085233

Adresse: Tingvej 32
Postnummer og by: 9640 Farsø

Telefonnummer:

E-mail: f.randrup@get2net.dk

Mobiltelefon 20616025

Ansøgning om tilskud til:

x
□

Koncerter
Teater

□
□

Udstilling
Festival

□
□

Foredrag
Andet

Beskrivelse af arrangement/aktivitet(er): (skal indeholde oplysninger om hvad pengene skal
bruges til, arrangementets generelle indhold, målgruppe, forankring i lokalområdet, de
deltagende parter/arrangører samt PR-aktiviteter)
Koncert på Herregården Hessel i juni 2019. Koncerten skal være et nyt tilbud til
lokale og turister i området. Koncerten arrangeres i samarbejde med Hessel og vil
blive annonceret via lokale aviser, på nettet, og Facebook samt foreningens
hjemmeside. Overskuddet skal gå til udvidelse af bestående legeplads på
fiskerihavnen i Hvalpsund

Beskriv hvilke nye aktiviteter der indgår i forhold til tidligere, hvis det er et tilbagevendende
arrangement
Arrangementet er helt nyt, men der satses på det kan blive en årlig
tilbagevendende begivenhed.

Oplys gerne resultater som besøgstal, pressedækning etc., hvis arrangementet har været afholdt
tidligere
Arrangementet har ikke været afholdt tidligere.

Ansøges der om støtte i flere år, skal der foreligge en plan for udvikling af arrangementet

Budget:
Budgettal

Indtægter (skal indeholde oplysninger om eventuel
egenfinansiering, forventede fondsmidler/
tilskud/sponsorater, andre indtægter f.eks. barsalg m.v.)
Sponsorater

5000,-kr.

Salg af div

10000,-kr.

Billetindtægter

50000,-kr.

Tilskud

35000,-kr.

Diverse

2500,-kr.
kr.
kr.
kr.

Indtægter i alt

102500,-kr.

Udgifter (kan indeholde oplysninger om evt. honorar til

Budgettal

kunstner, transport, leje af lokale, markedsføring m.v.)
Musik

75000,-kr.

Scene leje

5000,-kr.

Toiletter

6000,-kr.

Telt – borde - bænke

5000,-kr.

Annoncering

5000,-kr.
kr.
kr.

Udgifter i alt
Resultat

96000,-kr.
6500,-kr.

I alt ansøges om kr.: 35000,De angivne tal er med moms

x

uden moms

□

Ansøgningen med budget og eventuelle bilag sendes (med post eller elektronisk) til:
Vesthimmerlands Kommune
Kultur og Fritid
Torvegade 15
9670 Løgstør
kulturfritid@vesthimmerland.dk

