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

Efternavn: Dalgaard Nielsen

Arrangør: Kulturskolen Vesthimmerland

CVR nr.: 29189471

Adresse: Torvegade 15
Postnummer og by: 9670 Løgstør

Telefonnummer: 99668827

E-mail: krdn@vesthimmerland.dk

Mobiltelefon 29321909

Ansøgning om tilskud til:

x Koncerter

□

Teater

□
□

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)

REJSEN et nykomponeret korværk / sange med tekster af Johannes V Jensen
REJSEN sætter fornyet fokus på Johannes V. Jensens
forfatterskab, gør det levende og relevant i forhold til vores samtid
og får hans mere ukendte tekster frem i lyset.
REJSEN bringer publikum tæt på en af Danmarks helt store, internationale
forfattere.
Stilistisk vil repertoiret spænde mellem traditionelle sange i Højskolesangbogens
ånd, gospel, viser og jazzinspirerede sange – alle i flerstemmige satser.
I forlængelse af forfatterens mytiske beskrivelser vil der blive afprøvet nogle
musikalske eksperimenter, hvor kormedlemmerne skal bruge stemmen som
lydeffekt.
REJSEN munder ud i en eller flere koncerter, for så stort et publikum som muligt.
Johannes V. Jensens tekster tager for en dels vedkommende afsæt i den
himmerlandske natur. Det er derfor naturligt, at projektets aktører er forankret i
lokalområdet i samarbejde med den prisbelønnede komponist Viggo Steincke. Fra
Juni til september, skrives musikken og teksterne i samarbejde mellem
komponisten, Biblioteket og lokale litterære kræfter. Fra september til november
sættes værket sammen. Her er der prøveforløb med Farsø koret, komponisten,
akkompagnatør, og de tre institutioner.
Projektets aktører:
- Johannes V. Jensen Museet v/ museumsleder Peter Hørup, vært for koncerten
- Johannes V. Jensen Museets støtteforening v/ Else Marie Drost,
netværkskoordinator
- Vesthimmerlands Kulturskole v/ leder Kristian Dalgaard, administrativ
projektleder
- Vesthimmerlands Biblioteker v/ litteraturformidler Mette Drejer Jørgensen,
tekster og kontaktled til lokale forfattere
- Farsøkoret v/ Kirsten Svensmark Møller, korleder
- Komponist Viggo Steincke, kunstnerisk leder
Endvidere vil vi gennem et open call opfordre nulevende tekstforfattere at
fremsende tekster, inspireret af forfatteren.
Værket skal udgives i et nodehæfte med fortællingen om værkets tilblivelse og
Johannes V Jensens tekster. Desuden er det vigtigt at værket kan genopføres og
gøres tilgængelige for andre kor.
Tidsplan 2019
Juni til september – tekst og musik skrives/komponeres
September til november - prøveperiode
16. november – koncert på Johannes V Jensen Museet
Økonomi:
Transporten dækker komponistens udgifter.
Korarrangementer dækker løn til en specifik korarrangør. Det kræver en helt
præcis faglighed at arrangere til stemmer.
Akkompagnatør dækker timer til forberedelse, prøver og koncerter.
PR dækker udgifter til annoncer i de fire lokal aviser samt plakater.
Lokaleleje dækker udgifter til Dronning Ingrid hallen eller et andet større
koncertsted.

Budget:
Budgettal

Indtægter. Allerede bevilgede fondsmidler
3F Kulturfond

10.000 kr.

Kulturpuljen RN

40.000 kr.

Dansk Kapelmesterforening

8.000 kr.

Gudrun og Palle Mørchs Mindefond

25.000 kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Indtægter i alt

83.000 kr.

Udgifter (kan indeholde oplysninger om evt. honorar til

Budgettal

kunstner, transport, leje af lokale, markedsføring m.v.)
Mødeaktiviteter/transport

3.000 kr.

Komponisthonorar

50.000 kr.

Korarrangementer arrangør honorar.

18.000 kr.

Akkompagnatør 25 x 450 kr.

11.000 kr.

PR avisannonce og plakater

6.000 kr.

Lokaleleje et større koncertsted med lydmand.

6.000 kr.

Redigering, trykning og produktion af nodehæfter

25.000 kr.

Udgifter i alt
Resultat

119..000 kr.
- 36.000kr.

I alt ansøges om kr.: 36.000
De angivne tal er med moms

x

uden moms

□

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

