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Formandens navn
Bent Møllegaard
Telefon
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Email
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Forening
Kunst på Musicon
Foreningens CVR nummer
31955793
Hvad søger du til?
Vedligeholdelse/renovering af KUNSTSMEDJEN på Musicon
Beskrivelse
I KunstSmedjen står foreningen for at skulle indrette et workshop areal,
et foreningslokale, et brænderum med ovne til keramik og glas samt et opbevaringsrum
Hvilket beløb søger I?
45.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms, hvis ansøger selv etablerer faciliteten
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
ansoegning_vedligeholdelse_kunstsmedjen.pdf
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Ansøgning puljen til Kultur- og fritidsfaciliteter

Vedligeholdelse/etablering af KUNSTSMEDJEN
Ansøger: Foreningen Kunst på Musicon
17. juli 2016

Motivering
Det er 150 ildsjæle der står bag foreningen Kunst på Musicon, der siden 2009 har bidraget til bydelens
kreative image med utallige kreative og kulturelle tilbud, der har skabt liv ud i hjørnerne af Musicon.
Eksempler er: Skulpturpark, udendørs raku brænding, værksteder for billedkunstnere, fotografer og glas- og
keramik kunstnere.
Herudover har foreningen siden 2009 brugt de gamle betonhaller som ramme for mange kulturelle
arrangementer, der gennem årene har trukket et stort antal besøgende til Musicon. Eksempler er:
kunstfestivaler, kunstsaloner og børne- og voksne arrangementer i samarbejde med øvrige interessenter på
Musicon.
Pt. arbejder foreningen med udvikling af helt nye kulturelle tiltag, hvor KunstSmedjen vil få en helt central
rolle.
I KunstSmedjen står foreningen for at skulle indrette et workshop areal, et foreningslokale, et brænderum
med ovne til keramik og glas samt et opbevaringsrum.
Historisk:
2009 Foreningen etableres
2013 Kunstværkstedet revet ned til fordel for RagnaRock
2015 Hal 1 lukket af Brandvæsnet pga. for dårlig bygningsstand
2016 KunstSmedjen garanti for mindst 5 års lejemål

Budget
Budgettet er baseret på ekstern arbejdskraft.
Foreningens medlemmer deltager gerne med deres arbejdskraft, hvor det er muligt.
Budget
Renovering af lokaler:
1. pudsning/spartel, grundrens, maling
2. opsætning og montering af stikkontakter
3. opsætning og montering af stikkontakt til keramik og glas ovne
4. opsætning og montering af rumbelysning
5. opsætning og montering af bred branddør til ovn-rum

10.000 kr.
4.000 kr.
6.000 kr.
3.000 kr.
5.500 kr.

Renovering af tag:
6. nedtagning af gamle skorsten i ovn rum, tildækning af hul i taget

3.000 kr.

Renovering af bygning generelt:
7. Fremførsel af vand samt tilslutning af afløb i Café området
8. Udendørsskiltning og -belysning
9. Vinter isoleringsmateriale til utætheder ved døre/porte

3.000 kr.
4.500 kr.
6.000 kr

I alt ansøges om

45.000 kr.

Roskilde 17. juli 2016
Bent Møllegaard, Formand Kunst på Musicon
Mobil: 2386 7100
Mail: bent(@)moellegaard.eu

Foreningen Kunst på Musicon, Bagtæppet 6, 4000 Roskilde, Cvrnr. 31955793, Konto 1551-10421578

