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Formål med projektet Afvikling af musikuge i Gilleleje ugen op til Gilleleje Festival.  
Dagene igen i år er mandag-torsdag, hvor det er planen, at der 
skal afvikles musik på torvet i Gilleleje by. Formålet vil være at 
bibeholde turisterne i byen og i kommunen, mens de er på ferie i 
Gribskov. Hver ekstra dag en turist er i byen og i kommunen, er 
værdifuld for alle. 
Oplevelsen af musikugen i 2016 var meget god oplevelse, og 
gav ugen igennem rigtig mange positive tilkendegivelser fra 
turister og besøgende i Gilleleje.  
Det er tanken, at musikken afvikles om eftermiddagen 
(16-17.30) og tidlig aften (19-20.30). Dermed tilgodeses både 
spisesteder samt butikker.  
Musikken vil være folkelig, med lokale musikere samt musikere 
udefra. Som i 2016, er det tanken at involvere musikskolen, 
Erling Bevense. 
Arrangementet er gratis og for alle. 
Vi havde sponsorer til at bidrage økonomisk til afviklingen, det 
vil vi også gøre igen iår. Dog kunne vi konstatere i 2016, at der 



var et underskud, da ugen blev gjort op. Dette kun rent 
økonomisk. Oplevelsen for byen og de besøgende var i plus! 
Vi må konstatere, at Gilleleje er i konkurrence med bla 
Hornbæk, Hundested mfl., og som by er vi nødsaget til at afvikle 
arrangementer, for at holde de besøgende i byen. Derfor håber 
vi at kommunen støtter op, og hjælper med en 
underskudsgaranti.  

Projektets indhold Afvikling af musik på torvet i Gilleleje 

Målgruppe Byens borgere og besøgende i byen 

Medvirkende Gilleleje Handels- og Turistforening 

Tids- og handleplan Uge 30, juli 2017 

Sted og fysisk 

placering 

Torvet i Gilleleje by 

Budget Vi havde sponsorer til at bidrage økonomisk til afviklingen, det 
vil vi også gøre igen iår. Dog kunne vi konstatere i 2016, at der 
var et underskud, da ugen blev endelig gjort op.  
Forudsætter at alle sponsorer er med igen iår. Iøvrigt tilskud fra 
kommunen på 15.000.  
Samlet underskud i 2016:  -15.000 dkr. 
Budget 2017. 
Udgifter ca 61.500.  
ndtægter: Sponsor & øl salg i ca 45.000 (undtaget kommunen)  
Forventet underskud ca 16-20.000 dkr. 
 

Ansøgning   Underskudsgaranti 

Samlet ansøgning   Underskudsgaranti 
 

Drift Gilleleje Handels- og Turistforening vil stå for koordinering med 
diverse involverede, samt overordnet ansvar for afviklingen. 
 

Dato 8. februar 2017 
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