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Gilleleje, den 25. august 2017

Ansøgning om tilskud/underskudsdækning til et musikarrangement i Kulturhavn Gilleleje

Kulturhavn Gilleleje - baggrund
Kulturhavn Gilleleje - Nordkystens nye samlingssted for kunst og kultur - åbnede den 3.-4. december
2AL6.

Kulturhavnen er et kulturhus, der danner rammen om Gilleleje bibliotek, Gilteleje Bio, spisestedet
Bolværket, Mezzaninen, Kulturbroen og Galleriet. Kulturaktiviteterne drives af mere end 220 engagerede
frivillige, der er fordelt i grupper inden for film, musik- og teaterforestillinger, udstillinger, debat og
kunstudstillinger samt andre events.

Kulturhavn Gilleleies Venner / KGV

Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venners formål er at samarbejde med og søge stØtte fra fonde, puljer og
ved sponsorater til de frivillige aktiviteter, som er tilknyttet kulturhuset med navn Kulturhavn Gilleleje
under fonden Kulturhavn Gilleleje.

Derudover er formålet at søge om midler til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i

Kulturhavn Gilleleje samt anskaffelser inden for og umiddelbart uden for Kulturhavn Gilleleje.

Ansøgning om tilskud/underskudsdækning

I samarbejde med Gilleleje Kirke har Eventgruppen, der også drives af frivillige i Kulturhavn Gilleleje,
planlagt nogle "events" under overskriften "Oktober'43" i weekenden fra torsdag den 5. oktober til
lørdag den 7. oktober.

Progrommet ser ud sam lølger:

Torsdag 5. oktoher:
Kl. 19.30 Martin Krasnik, Chefredaktør for Weekendavisen, tidligere DR Deadline, bespger Gilleleje

Kirke med foredraget "Mig og JØdedommen". Foredraget arrangeres og finansieres 100% af
Gilleleje Kirke.

Fredag 5. oktober:
Kl. 15.00 lnstruktør Nicolo Donato holder oplaeg om filmen "Fuglene over Sundef'og bagefter viser

Gilleleje Bio spillefilmen Fuglene over Sundet. Foredrag og film arrangeres og finansieres af
Gilleleje Bio/Fonden Gilleleje Kulturhavn.

LØrdag 7. oktober:
Kl. 20.00 Musikarangement med Klezmer Band vlSingh og Goldschmidt. Dette musikarrangement

forestås af Eventgruppen i Kulturhavn Gilleleje, og hertil søges der tilskud - alternativt,
underskudsdækning (se næste side).

Derudover planlægges der fra kirkens side nogle omvisninger i kirken og på kirkelaftet.
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Ansdgning:

På vegne af Kulturhavn Glllelejes Eventgruppe søger Kulturhavn Gillelejes Venner Kulturrådet om tilskud -
alternativt, underskudsdækning tilovennævnte Klezmer musikarrangementet, der planlægges
gennemført lørdag den 7. oktober 2Ot7.,jf. nedenstående budget:

BUDGET FOR MUSIKARRANGEMENT MED KLEZMER BAND LøRDAG D. 6. OKTOBER 2017

UDGIFTER

Honorar til Singh og Goldschmidt inkl. transport

Flyers og annoncering af "oktober'43" projekt

INDTÆGTER

Tilskud fra Eventgruppen {estimeret)

Forventede indtægter: 9O billetter å 90 kr. =
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13.000 kr.

3.000 kr.

5.000 kr.

8.100 kr.

Tilskud / alternativt. underskudsdækninq søses til dækning af evt. manglende billetsalg samt annoncering

Med venlig hilsen

Susanne Christophri
Næstformand KGV / formand
sc@kgv.dk

fondsgruppen

Fonden Kulturhavn Gilleleje

Bag Kulturhøvn Gillelejes monge kulturelle aktiviteter står den selvejende institution Fonden Kulturhavn
Gilleleje, Fonden er stifiet cf Gilleleje Brugsforening med det formål ot "fremme og udvikle udbuddet af
kult*relle aktiviteter i Gilleleje med udgongspunkt i Kulturhovn Gilleleje". Det drejer sig bl.o. om biagrafens

forestillinger, musik- og teoterforestillinger, debat- og kunstarrangementer somt aktiviteter for børn og
unge. Overskuddet fro afholdte kulturaktiviteter går til at finansiere nye kulturoktiviteter i Kulturhovn
Gilleleje. Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
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