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Gribskov Kommune
Formanden for Kultur udvalget
Jørgen Simonsen
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Ansøgning om tilskud til foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde.

På vegne Kildemarked og Opera i Tisvilde ansøges der hermed om, at få del i Kultur-
udvalgets pulje til at løfte kulturen i Gribskov Kommune.

Vi ansøger om tilskud til afholdelse af opera den 2. august 2014, idet jeg kan oplyse, at vi
desværre de sidste to år har haft underskud på arrangementet, dette skyldes dels, at der i 
2011 og 2012, blev afholdt gratis koncert af den Kgl. Opera i Esrum, sponseret af 
Nykredit. Hvorfor der I år 2011 ikke blev solgt så mange billetter, så i 2012, prøvede vi 
så at arrangerer en koncert med Caroline Henderson, men der blev desværre heller ikke 
solgt nok billetter. I 2013 arrangerede vi så igen den Kgl. Opera, men fik dog heller ikke 
solgt så mange billetter, men det var en god koncert, så vi har bestilt den kongelige opera 
igen her i år 2014. Vi håber at vi igen kan få nok mennesker til at komme, det kræver dog
nok nogle år, før det igen kan løbe rundt rent økonomisk. Hvorfor vi i år vil søge Kultur 
udvalget om et tilskud til følgende

Leje af scene og lyd i alt kr. 34.427,00.
Leje af flygel og transport af samme samt stemning af flygel i alt kr. 14.950,-.
  
Jeg kan oplyse at vi ikke har fået nogen form for tilskud til selve Operaen eller 
Kildemarked siden år 2000, hvor kommune gav et starts tilskud på kr. 50.000,-, idet 
kommune havde kultur år og der skulle ske noget i kommunen. Foreningen Kildemarked 
og Opera i Tisvilde blev stiftet det år. 



Vi er ca. 100 frivillige medarbejder samt div. kunstner der underholder gratis på selve 
Kildemarked. Vi støtter andre kulturelle initiativer, når vi økonomisk har råd til det.    
 
Vi søger tillige tilskud til indkøb af en 20 fods container, kr. 23.000,-. 

Denne container skal bl.a. bruges til opbevaring af div. køleskabe, frysere og telte til brug
for kildemarked og operaen. Det ville lette vores frivillige medarbejder meget, at de ikke 
skal løfte tunge køleskabe mv. op på en lejet ladvogn eller ind i små privat biler, med div.
ryg skader til følge. Container leveres direkte på pladsen af en vognmand og vi skal 
derfor kun kører div. materiel en kort tur ud og ind af containeren.
Andre frivillige foreninger i Tisvilde vil også kunne få glæde af sådanne en container, 
idet vi har et godt samarbejde med de andre frivillige organisationer og ejer meget 
materiel sammen. 

For en god ordens skyld skal jeg oplyse, at Kildemarked og Opera i Tisvilde, hvert år 
afholder en gratis koncert ved Slotsruinen i Asserbo, og der har vi fået tilskud fra 
Gribskov kommune, som vi selvfølge også håber at få i år 2014.

Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger til brug for Deres beslutning om et 
tilskud til vores forening.

Med venlig hilsen

Marianne Åkirke
Formand

Åkirkesvej 1,
3220 Tisvilde
48 70 76 13

Kildemarkeds hjemmeside: www.Kildemarkedet.dk

Bilag:

kontrakt med scene og lyd
kontrakt med flygel
samt regnskabet for 2012 og 2013 


