Mariefestival, Ansager 2019.
Til Varde Kommune c/o Kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Ansøgning om kommunal støtte til afvikling af Mariefestival 30. – 31.okt samt 1.
september.
I henhold til telefonsamtale fremsendes hermed ansøgning.
Jeg har tidligere søgt støtte via ”Puljen for andre kulturelle arrangementer”, men fik
afslag, da ansøgningen var sendt for sent. Forinden havde jeg i
”Ansøgningsproceduren” set, at ansøgningsfristerne var 1. februar, 1. maj og 1.
oktober. Dette fundet under ”kultur og fritid”, Varde kommune. Ansøgningen sendt
d. 14/4.
Fik hurtigt svar tilbage om, at ansøgningen var sendt 14 for sent , da fristerne var
blevet ændret.
I håb om, at man kan finde mulighed for støtte, hermed en nærmere beskrivelse af
arrangementet.
FORMÅL OG IDE.
Arrangementet knytter sig til Udviklingsplanen for Ansager, der er fremstillet i
samarbejde med Varde Kommune. Et af indsatsområderne er : musikken .
Projektet tog sin spæde start i 2013 i form af et samarbejde mellem Helge
Engelbrecht og Ansager Idrætsforening, der førte til årligt tilbagevendende
arrangementer i starten af september.
D 27.marts 2017 stiftedes foreningen: Mariefestival Ansager.
Formålet er at arrangere live-musik fra flest mulige kunstnere, at involvere
foreninger, borgere og organisationer i Varde Kommune, at opretholde Ansager på
det kulturelle landkort og at bidrage til finansiering af idræts- og foreningslivet bl.a
gennem hel eller delvis udlodning af driftsoverskud.
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Af forskellige grunde måtte arrangementet aflyses i 2018, men nu er kræfterne
samlet igen om at fortsætte, samt at det bliver en årligt tilbagevendende
begivenhed.
I år vil der blive spillet fra ca. 20 scener af i alt ca. 500 kunstnere, startende fredag d.
30/8 kl. 16 og frem til 1/9 kl 16. Spillestederne vil dels være de etablerede i
Mariehaven, men også telte, Kirken, Områdecentret, missionshus, forretninger etc.
Der er 3 betalingsscener, fri adgang til resten.
Der har hidtil været vist stor interesse for arrangementet, ligesom der har været stor
deltagelse fra byens borgere.
Arrangementet forventes at være med til at styrke byens udvikling, vækst og
sammenhold, samt styrke musikinteressen.
Der er et bredt udvalg af alle musikgenrer, musikerne består af både yngre og mere
uerfarne samt også ældre og erfarne.
Det er fra tidligere erfaringen, at der kommer publikum fra hele landet, så det er
også en ”branding” af byen og kommunen.
Festivalen er unik i sin form med så mange scener og optrædende. De optrædende
skifter fra scene til scene, typisk en gang i timen.
Det ansøgte beløb var 40.000 kr.

Med hensyn til synliggørelse, vil denne ske via sociale medier, hjemmeside, Ansager
Info, Mariehavens netværk, mulighed for reklamespot på DK4 undersøges.
For kommunens vedkommende vil der blive sat et skilt på toget, der kører alle
dagene, med Varde kommunes logo.

Vedtægter + budget og regnskab vedhæftes.
På vegne af Mariefestival
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