Roskilde Studiekor
Den 25. september 2015
Til Roskilde Kommune,
Kultur og Idræt
Ansøgning om undervisningstilskud for kalenderåret 2016.
Foreningen Roskilde Studiekor af 2009 ansøger hermed om undervisningstilskud
i kalenderåret 2016.
Roskilde Studiekor søgte allerede den 24. august 2014 om en forhøjelse af tilskuddet svarende til
190 timer, begrundet i et stærkt stigende aktivitetsniveau. Vores aktivitetsniveau stiger fortsat, og
er for 2014 opgjort til 186 timer.
Første halvdel af 2015 er opgjort, og det forventede aktivitetsniveau for hele kalenderåret 2015
svarer til 218 timer.
Vores aktiviteter har blandt andet omfatter følgende arrangementer/koncerter, som dels har øget
synligheden i selve Roskilde, og dels ’kostet’ mange timer:





Koret har været stamkor ved et Kor72-stævne på Roskilde Katedralskole i marts 2015 med
215 deltagere fra hele landet.
Koret har optrådt på det årlige julemarked på Musicon november 2014 (og 2013).
Koret har givet koncert ved to julearrangementer på Restaurant Snekken på Roskilde Havn
i november-december 2014.
Medvirken i Alsangsaftenen ved Roskilde Museums markering af 70-året for Danmarks
befrielse maj 2015.

Koret er således, helt bevidst, meget synligt i Roskilde.
I den nyligt startede sæson 2015-16 skal koret ved to lejligheder fungere som praktikkor ved
uddannelse for kordirigenter i Roskilde Kirkemusik Skole, afholde julekoncerter i Jyllinge og
Sorgenfri kirker, og igen give koncert ved et julearrangement på Restaurant Snekken.
Sæsonen er også optakt til en kommende koncertrejse til Estland i efteråret 2016.
Forberedelserne til rejsen giver en øget aktivitet i det daglige korarbejde, og vi har inden rejsen
planer om et debatskabende arrangement i efteråret 2016 i forbindelse med en såkaldt
rejsekoncert i Roskilde.
Roskilde Studiekor anmoder derfor om, at der ved tildeling af tilskud for 2016 tages udgangspunkt i
det stærkt øgede aktivitetsniveau.
Til orientering: Medlemskontingentet er forhøjet af samme årsag med 200 kr. pr. år.
Med venlig hilsen, Foreningen Roskilde Studiekor af 2009,
Karen Hørmann
Kasserer

Mogens Petersen
Formand

