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ANSøGNINGSSKEMA - Puljen
id rætsa rra nge mente r

for kultur- og stØrre

Foreningens/i nstitutionens
navn

Sommerkoncerter i Vestjylland

Foreningens CVR.nr.

29941,4L6.

Projektets navn

Sommerkoncerter i Vestjyllan d 2019

Proiekts formål og id6

Afholdelse af 19 kirkekoncerter iVarde kommune

Effekt/forandring

Koncerterne bidrager til livet i sommerlandet og det kulturelle
tilbud til turister og fastboende.

Målgruppe

Turister og fastboende i alle aldre

H e ru n de r

fo rve ntet

o

nto I

50 - 100 ved hver koncert

deltogere
Beløb der søges tilskud

til

Budget, herunder oplysning
om evt. medfinansiering

Udgifter til honorarer og markedsfgring

Udgifter:
Honorar
Plakater
Indtægter:
Entreindtægter
Tilskud fra Varde kommune
Tilskud fra meniehedsrådene

106 000

I 000
40 000
12 000
62 AA0

ffi

Varde
Kommune

Kultur og Fritid

juli - 31. august

Forløb ogtidsplan

LA.

Hvordan forventer I at
synliggøre proiektet

Plakater og foldere uddeles i relevante områder

Annoncer i uge- og dagspresse
Pressemeddelelser

Kultunaut, Facebook

nderstdtter proiektet
Varde Kommunes
målsætning inden for
U

F

Fritids, idræts, og kulturpolitik

"Det skal være muligt for olle 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 lonliteter, som en ekstrs ressource i det vi
gør. Brug af noturen er en vigtig del af grundlaget for
udvikling of de ting, vi gør i hverdcgen."

[l
Formål: Disse informationer
skal bruges ved yderligere
spørgsmål til ansdgningen

Øvrigepolitikker:Hvilken

Navn Christian Blom Hansen
Adresse Kirkepladsen 4

Postnr. 6800 Varde

T|f.24250054
E-mail organist@varde.kirke.dk

Der gives samtykke

følgende:

til

At Varde Kommune behandler ansøgningen og i henhold til KL
Journalplan bevarer ansøgningen i 5 år efter endt bevilling.
Oplysninger omkring bevillingerlafslag, foreninger, sØEt beløb vil

eventuelt blive fremlagt på dagsordenen for Udvalget for Kultur
og Fritid, der er offentlig.

Undertegnede bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte

Dato og underskrift:

T,:

Ir

