Kultur og Vækst

ANSØGNINGSSKEMA – Puljen for andre kulturelle
arrangementer
Foreningens/institutionens
navn

Varde menighedsråd

Projektets navn

Professionel og international opførelse af Händels Messias i
Varde Kirke dec. 2020

Projekts formål og idé

Sokkelund Sangkor under ledelse af ”eksil- vestjyden” Morten
Schuldt-Jensen har i over 25 år opført storværket Messias i
København og Malmø. Af de ca. 30 forskellige årlige Messias
opførelser i hovedstaden, er netop Sokkelunds Messias gang på
gang blevet kåret af kulturmedierne, som den bedste.
Det skal Varde borgere også have mulighed at opleve.
Det vil også give børn og unge en mulighed for at opleve stor
klassisk musik i deres eget nærmiljø.
Vi vil invitere Varde Gymnasium og Musik- og billedskolen til at
arbejde med Messias i musik og kristendomsfagene, op til
opførelsen, så der på den måde gives en lejlighed for at
kombinere teori med praktik.
Foruden Dirigent Morten Schuldt-Jensen, der dagligt virker som
dirigent i Leipzig og Sokkelund Sangkor, et af landet bedste semiprofessionelle kor, medvirker Leipziger Kammerorkester og 4 top
professionelle solister.

Effekt/forandring

At give borgerne i Varde en stor kulturel oplevelse med kor og
musikere på internationalt niveau.

Målgruppe

Alle musikelskere, der vil have en speciel stor oplevelse.
Vi vil gøre en indsats for, at yngre generationer eks. gymnasie- og
musikskoleelever får lyst til at deltage.

Herunder forventet antal
deltagere

300
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Beløb der søges tilskud til

Vi søger tilskud på kr. 30,000 kr.-

Budget, herunder oplysning
om evt. medfinansiering

Budget med specificerede indtægter og udgifter vedhæftes.
Budgettet dækker koncerter i Holstebro og Varde.
Varde menighedsråd er ansvarlig for koncerten i Varde kirke.
Sokkelund sangkor er ansvarlig for ansøgninger om fondsstøtte.

Forløb og tidsplan

Der vil være koncert i Varde kirke d. 16. december kl. 20.00 og med
en times introduktion til værket v. dirigenten fra. kl. 19.00.

Koncerten slutter kl. 22.00
Det vil derfor blive en kulturel begivenhed med både oplysning og
oplevelse forbundet.
Hvordan forventer I at
synliggøre projektet

Understøtter projektet
Varde Kommunes
målsætning inden for

Der vil blive annonceret via lokale dagblade og ugeavis og ved
opslag på Kultunaut m.m.
Der vil blive trykt og opsat/uddelt plakater og foldere på
turistkontor, bibliotek, Rådhus/Borgerservice, Gymnasium og via
kulturelle institutioner eks. musikskolen.
X Fritids, idræts, og kulturpolitik
”Det skal være muligt for alle borgere at være aktive, og
tilbuddene svarer overens med borgernes efterspørgsel
og behov”
”Visionen ”Vi i naturen”
”Vi tager aktivt stilling til, hvordan vi bruger naturens
enestående kvaliteter, som en ekstra ressource i det vi
gør. Brug af naturen er en vigtig del af grundlaget for
udvikling af de ting, vi gør i hverdagen.”
Øvrige politikker: Hvilken
Varde menighedsråd
Christian Blom Hansen
Kirkepladsen 4, 6800 Varde
organist@varde-kirke.dk
2425005
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Evalueringsskema
Hvad gik godt i projektet

Hvad gik mindre godt

Hvad kunne evt. have
været gjort anderledes

Ramte I den forventede
målgruppe

Foreningens/institutionens
refleksioner på projektet

Dokumentation for
synliggørelse af
arrangementet SAMT
synliggørelse af Varde
Kommune som
bidragsyder.
Ved underskudsgaranti –
Regnskab underskrevet af
bestyrelsesformanden

”Pressemeddelelser, artikler, opslag om arrangementet, Facebook,
hjemmeside m.m.”

