20. nov. 2018/ 19.jan.2019
Idéudkast:
Projektets navn

Liv i Sønderborg kommune -Musik i Privaten/forsamlingshuset

Projektansvarlig

Sønderborg Musikråd

Projektets formål

•
•

At give borgere i landdistrikterne såvel som landsbyerne et
musiktilbud ”tæt på” og under private former.
At styrke naboskab og relationer gennem musikken

Hvordan bidrager projektet til
Kulturkompasset og/eller
samarbejdsaftalen mellem
Musikrådet og Sønderborg
kommune?

Projektet skal understøtte:
• Det understøtter Sønderborg kommune for at være kendt som
kunstens kommune i Sønderjylland (GPS 2018)

Projektets baggrund

Med inspiration fra konceptet Kultur i privaten.

Forventede effekter af projektet

•

•
•
•
•

Projektets indhold kort
fortalt

Det bidrager til opfyldelse af den kulturpolitiske handlingsplan
i KulturKompasset, blandt andet ved at understøtte et højt og
bredt aktivitetsniveau på scener i hele kommunen og
understøtte udvikling af events

Let adgang til Musikoplevelser i hele kommunen.
Styrke relationer/naboskaber
Udvikling af kendskab til et bredt spektre af musikalske genre
og alternative fremførelsesformer.
Mulighed for musikalske eksperimenter i disse små fora.

•

Rekruttere private musikværter og/eller forsamlingshuse i hele
kommunen til afholdelse af musikarrangementer, hvor værten
lægger rammer til et/flere musik-arrangementer i eget
hjem/forsamlingshuset

•

Bistå evt værter med viden og afholde workshop for
interesserede musikværter med erfarne værter.

•

Skabe overblik (liste) over musikere og bands i Sønderborg
kommune, der tilbyder at optræde ved Musik i
privaten/forsamlingshuset.

Tidsplan

•

•

Jan-feb.:
◦ kontakt/evt.møde med landdistrikterne
◦ kvalificering af oplæg gennem møder med erfarne værter;
DMF m.fl.
◦ fundraising
febr. - marts:
◦ oprettelse af koordineringsgruppe
marts-maj:
◦ rekruttere værter
Maj – juni:
◦ workshop for interesserede værter.
Efterår – vinter- forår 2019/20:
◦ Musik i privaten/forsamlingshuset i hele kommunen:
▪ 14 arrangementer i privaten
• målet er 2 for hver af de tidligere kommuner
• op til to optrædende i privaten/arrangement
svarende til to tariffer jvfr. DMF
▪ 4-7 forsamlingshuse med et arrangement hver
• op til fire optrædende i
forsamlingshuset/arrangement svarende til fire
tariffer jvfr. DMF
▪ max 2 timer pr. optræden
▪ evt. forplejning mv. ligger udenfor projektet

•

Juni 2020: evaluering

Samarbejdsparter

•
•

Landdistrikterne
DMF

økonomi

•

Værterne afholder udgifter
omkring rammerne/det praktiske,
Musikrådet bistår med:
◦ dækning af KODA-afgift
◦ vejledning og hjælp
◦ liste over musikere, bands i
Sønderborg kommune, der
ønsker at tilbyde sig i
projektet (det er frit at vælge
andre)
der søges økonomiske midler til
dækning af:
◦ 14 x 2tariffer
◦ 4-7 x 4 tariffer
◦ Arrangementsstøtte til
værter: 1000 kr./arrangement

•
•
•

•

•

