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

Efternavn: Justesen

Arrangør: Fondsforeningen for
Gundestrupspillet

CVR nr.: 25456556

Adresse: Langdalvej 6, Blære
Postnummer og by: 9600 Aars

Telefonnummer:

E-mail: j.justesen@mail.tele.dk

Mobiltelefon 21 40 18 06

Ansøgning om tilskud til:

□
□

Koncerter
Teater X

□
□

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)

Vi ansøger hermed om et tilskud på 20.000 kr. i 2020 og et tilskud på 10.000 kr.
i underskudsgaranti, til delvis dækning af forfatter og instruktør udgifter.

Beskriv hvilke nye aktiviteter der indgår i forhold til tidligere, hvis det er et tilbagevendende
arrangement
Siden 1994 opføres Gundestrupspillet hvert andet år på næsten samme måde og
vilkår. Dog altid med forskelligt indhold og tema i spillet. Altid med et nyskrevet
drama.

Oplys gerne resultater som besøgstal, pressedækning etc., hvis arrangementet har været afholdt
tidligere
Det udendørs skuespil ses af ca. 2200 personer + eventuelle børn under 12 år
ved de 7 opførelser i Rævemosen i august måned hver andet år.
Den lokale pressedækning er altid god både før og under spillet, dette gælder for
Aars Avis, Nordjyske, Lokaltindblik.dk, og Aars.dk. Kan også ses på Oplev
Vesthimmerland.dk i KulturThit og på hjemmesiden for Gundestrupspillene.dk

Ansøges der om støtte i flere år, skal der foreligge en plan for udvikling af arrangementet
Der søges om tilskud for 2020.

Budget:
Budgettal

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

30.000 kr.

Annonceindtægt, Vesthimmerlands Kommune

4.500 kr.

Salg af billetter, plakater og programmer

310.000 kr.

Annonceindtægt Jutlander Bank

4.000 kr.

Udlæg byttepenge

6.500 kr.

Sponsorindtægt Aars Avis, annoncer

35.000 kr.
kr.
kr.

Indtægter i alt

390.00kr.

Udgifter (kan indeholde oplysninger om evt. honorar til

Budgettal

kunstner, transport, leje af lokale, markedsføring m.v.)
Ejendomsskat, Energi Nord, Forsikring og El- Arbejde

20.000 kr.

Honorar forfatter og instruktør

170.000 kr.

Regnskabsassistance, byttepenge og gebyr kassekredit

10.000 kr.

Leje af telt, service, toiletvogn og rengøring

50.000 kr.

Annoncer, plakater, indramning, billetter og programmer

27.000 kr.

Kostumer/Rekvisitter, kulisser, maling, mad, vin roser, duge,
benzin, gas, kul og tændvæske

60.000 kr.

Musik og lydanlæg, lyd og lys

50.000kr.

Udgifter i alt
Resultat

387.000kr.
3.000 kr.

I alt ansøges om kr.: 20.000 kr. i 2020 til dækning af forfatter og instruktør udgifter og
10.000 kr. i underskudsgaranti.
De angivne tal er med moms

□

uden moms

□X

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

