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ANSOGNINGSSKEMA
Investeringspulje for Kultur, Idrat, Erhverv og Turisme
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Ansogningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12
Ansogning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

I (forening eller virksomhed)

l

I Kontaktoerson:

iAdresse:

I

Iteteron:
I

1

,Email:

R8geleje- Ud holt Stra nd Gru ndejerforen ing

Henrik Nielsen

----t
i

icn@cleardrive.eu
I

I

l

I roreningens/virksomhedens
iCVR nr:
l1CVn nr. kan ansoges via

Formtl med proJektet:
(Hvad er ideen med initiativet?
hvordan knytter det sig til andre af
kommu nens i ndsatsomr8der?)

Der er 2 form5l med dette projekt

Danne aktiviteter for born og unge i

R8geleje og omegn i en del af sommer
perioden, s8ledes at det dermed er mere
attraktivt at afholde ferie R8geleje for
barn, unge og foreldre.
At etablere en mulig samarbejdsplatform
mellem kommunens skoler og idretsliv
og en Sydafrikansk NGO, der arbejder
med born og unge i belastede omr8der i

Cape Town.

1.

2.
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Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregSl)

Det konkrete projekt best8r af en daglig 2
timers cirkus workshop i en uge incl. 2 week-
ender for barn og unge i sommerlandet i

R8geleje. Workshoppen gennemfores af en
dansker Hanne la Cour Nielsen og en
sydafrikaner Marlin Roos, begge uddannede
som cirkus artister i Madrid. Efter uddannelse
har de etableret den Sydafrikansk reg. NGO
Actionarte (www.actionarte.org) og igennem
samarbejde med lokale kommunale centre og
socialt cirkus arbejder de med barn og unge i

de belastede omr8der i Cape Town, Sydafrika.

Da de pga. familiemessige forbindelse hvert 3r
opholder sig i R8geleje om sommeren, vil de
gerne lave nogle aktiviteter for de born og
unge, som er i sommerlandet og m5ske har
svart ved at finde tilbud specielt til dem ud
over leg med hinanden. Det er et gratis tilbud
om b8de at have det sjovt, lere nogle
ferdigheder med deres egen krop og blive
introduceret til andre born og unge i nerheden.

Derudover er det gnsket ogs8 at formidle viden
og erfaringer fra deres arbejde til b8de
foreldrene og forbipasseren delbesagende i

R8geleje by under selve workshopperne. Der
p8tenkes ogs8 mere opvisnings pregede
forestillingeri hvis der kan opn8s samarbejde
med de lokale Restauranter og Cafeer. Her vil
der ogs8 forsoges rejst midler til de fremtidige
workshops i R8geleje og til deres daglige
arbejde i Sydafrika.

Dette er tenkt som en Srlig tilbagevendende
begivenhed og som ogs5 indeholder et onske
om et mere generelt samarbejde med Gribskov
omkring udviklingen af den nye retning af
gymnastik i skolerne, som i femtiden pB mange
skoler indeholder elementer af det man kalder
ny-cirkus. Det er dette felt mellem Gymnastik,
Cirkus discipliner og TeateL som er de centrale
teknikker i det sociale cirkus de gennemfarer i



Cape Town.

Der er i gjeblikket et storre projekt under
udarbejdelse, hvor der soges penge fra
Udenrigs- og Kulturministeriets Internationale
kultur udvekslingspulje. Planen er at der
kommer en storre gruppe fra Actionarte i

Sydafrika op til naste sommer i 2-3 mdr. hvor
det er meningen, at de kan indg8 i samarbejde
med foreninger, skoler mm. M8let er at udvikle
og udveksle metoder for undervisning og
udvikling af born og unge igennem konkrete
aktiviteter. Derefter er det m8tet at der kan
arrangeres trening- og uddannelses ophold i

Sydafrika for de involverede fra DK. Vi vil med
dette initiativ ogs8 gerne Sbne dialogen om
Gribskov kommunes deltagelse i et sSdan
videre projekt, hvis det hai interesse.

Mtlgruppe:

Barn- og unge i R8geleje under sommeren og
pB langere sigt i Kommunen

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udfgrelsen?
Hvi lke samarbejdspartnere?)

R8geleje-Udholt Strand Grundejerforening st8r
som ansoger ved bestyrelsesmedlem Carl H.
Nielsen. Som samarbejdspartner st8r
Actionarte helt centralt. Det praktiske arbejde
udfores pB frivittig basis af Carl Henrik Nielsen,
Hanne la Cour Nielsen og Marlin Roos.

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er
projektet fase-opdelt og i sE fald
hvilken del ansoges der til?)

I maj udarbejdes der en kort Flyer Tekst,
der kan trykkes og deles ud umiddelbart
efter afgOrelse om stotte fra kommunen.

I 2. halvdel af Juni udarbejdes der et
antal postere/plakater der annoncerer
workshops pE specifikke steder ved
campingplads, kobmand og de lokale
restauranter mv.

Omkring 1. Juli forsoges der optaget

1.

2,

3.
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beskrivende artikler i lokal aviser og
andre relevante medier.

4. Workshops gennemfores i tidsrummet 5.
- 13. Juli.

5. Hvis der er interesse for at hare mere om
selve projektet og de lengere
perspektiver og mulige

I samarbejdspunkter ift. Gribskov
kommune, kan der arrangeres mgde i

I :rni. Hanne la Cour Nielsen, der er den
pedagogiske drivkraft i projektet,
kommer til DK 11. Juni.

Workshops gennemfores pE n-ptaOsen i det
centrale R8geleje ogleller pE Oet gronne gres

sted os rysisk pracerins, :i",fljHr;:1.t#J:t??,: i-?tJ:;Iffi:'.4
(Angives med adress::-9,^,_^._^ om tilladelse, da denne ansogning er blevetejerforhold samt godkendelse fra ,

evt. ejer o, unr"noli;"li';;";t) lavet meget hurtigt inden deadline'

Der soges stotte til 3 ting:
1. Telt i tilfelde af regn. Dette opsettes kun

hvis det er nodvendigt, men skal
budgeteres.

2. Trykning af folder, plakater og evt.
annoncering

kunne ogs8 (delvist) dekkes ved at der
kan lSnes materiale fra lokale skoler
ogleller gymnastik foreninger mv. Vi har
tidligere haft en dialog med DGI og Afuk
og planlegger at tage kontakt til DGI i

Blistrup.

4. Vand og frugt til deltagerne af workshops.
Vi planlagger at bruge offentligt vand fra
de offentlige faciliteter pB n-ptaOsen. SE i

praksis handler det om velegnede krus og
frisk blandet frugt.

Budget:
(Angiv ansogte belob samt evt.
belsb pt egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere)
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I det tilfalde kommunens tilskud ikke dekker
rejses der privat funding blandt foreningens
medlemmer til en dekningsgrad op til 50o/o.

Budget:

1. 3.000,-

2. 3.000,-

3. 10.000,-

4. 2.000,-

I alt 18.000,-

Dato: 28.04.20L4

Underskrift af
tilskudsansvarlig:
(Den tllskudsansva rlige forpligter
sig til at overholde betingelserne
for eventuelle puljemidler)


