Ørslevkloster, 15. marts 2020

Til Skive Kommunes Kulturudvalg
Skive Kommunes Kulturudvalg anmodes om at tage stilling til,
hvorvidt der indenfor rammerne af Kulturforvaltningens budget
kan ydes støtte til Sommerkoncerter, Skive Sangskriver Festival
og Solnedgangsmusik i Skive Havn.
Budget for alle 3 projekter vedlagt.
Der regnes med ca. 50 % egenfinansiering og en ikke uvæsentlig
del frivilligt arbejde af Kulturnetværket SVANENs medlemmer.
Sommerkoncerterne og Sangskriverfestivalen foreslås afholdt på
Kulturhusbåden SVANEN, Solnedgangsmusik på Havnekajen.

Vi ønsker at afholde 12 sommerkoncerter 1. maj - 1. nov. 2020,
herunder mindst 1 Spil Dansk-arrangement torsdag i Uge 44.
Herudover indeholder programmet Alsang i forbindelse med
75-året for 2. verdenskrigs afslutning i 1945, fejring af 17. maj
(Norges nationaldag), deltagelse i Skive KulturUge i juni samt
en mørkningsaften med fortælling mm. sidst i september …
Repertoiret strækker sig fra folkemusik og spillemandsmusik
over viser, sange og fællessang til verdensmusik, jazz, country,
musical og lettere klassisk.
Konceptet er små, folkelige, fortrinsvis akustiske koncerter
med såvel lokale som nationale og internationale kunstnere
i et nærværende, afslappet og autentisk miljø.

Solnedgangsmusikken opstod for 3 år siden som et ønske fra
Lystbådehavnens brugere og afvikles til glæde for turister og
lokale sejlere, fastliggere, egnens beboere og mange andre.
De deltagende musikere er lokale spillemænd, trompetister,
jazzmusikere, visesangere, harmonikaspillere - evt. gæster.
Solnedgangsmusikken afholdes 2 aftener om ugen og varer
15 - 20 min.. Der afsluttes med aftensang og gratis kaffe …
Sommerperioden regnes fra 10. juni - 29. august, ialt 24 x.
Sæsonens sidste Solnedgangsaften fejres med fællessang,
koncert med alle de deltagende musikere - og pandekager!

Skive Sangskriver Festival tager tråden op fra Skives mange
kendte kunstnere og henvender sig især til unge sangskrivere
og guitarister fra hele landet - samt enkelte udenlandske …
Med work shops hver eftermiddag og Åben Scene om aftenen,
poetry slam, guitar jam, improvisation mm. samt tilbud om at
deltage til skole- og gymnasieelever, Skive Musikskole, Skive
Ungdomsskole og Krabbesholm Højskole appellerer festivalen
til Skive Kommunes kreative lag af unge og upcoming artister.
Festivalen afsluttes med uddeling af MadsLangerPrisen 2020
til en ung, lovende og teknisk dygtig dansk singer/songwriter.
Skive Sangskriver Festival afholdes hvert andet år i lige år ...
- modsat ulige år, hvor Skive Ungdomsskole opfører musical.

For alle 3 projekter gælder, at de udelukkende bæres af lokale
frivillige kræfter, og at de ikke i sig selv genererer overskud.
Der forventes indtægter fra salg af billetter samt cafédrift og
derudover et beskedent antal medlemskontingenter á 100 kr.
Der må regnes med udgifter til honorarer, indkøb, rengøring,
PR, infotavler, transport, forplejning, KODA samt diverse
- hvilket fremgår af de fremsendte budgetter.
Til orientering er vedlagt Regnskab for SVANEN mm. 2019.

Kulturnetværket SVANEN ønsker med denne ansøgning at
tydeliggøre, at det ville være fordelagtigt for alle parter med
en samlet, større bevilling til dækning af alle 3 aktiviteter.
Det bemærkes, at der heller ikke i år er indregnet indtjening,
løn eller et 5 - 10 % administrationsbidrag til arrangørerne.
Med venlig hilsen Iben Barnwell/ Svanemor
Kulturnetværket SVANEN
+45 - 23 65 50 55
www.sommerkoncerter.dk
www.facebook.com/svanenskive
www.facebook.com/SkiveSangskriverFestival

