-----Oprindelig meddelelse----Fra: Roskilde Kommune [mailto:kommunen@roskilde.dk]
Sendt: 12. september 2017 16:11
Til: Postkasse Kultur og Idræt
Emne: Ansøgning om tilskud fra Start- og Udviklingspuljen
Du har indsendt følgende ansøgning om tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.
Indsendt Tirsdag, September 12, 2017 - 16:11 Indsendt af bruger: Anonym Indsendte
værdier:
==OPLYSNINGER OM ANSØGER==
Navn på ansøger: Birgit Møldrup
Ansøgers adresse: Sneglehøj 103Vejnavn og nr.
Postnummer og by: 4000 Roskilde
Telefonnummer: 30961567
Mail: tilbirgit@gmail.com
==OPLYSNINGER OM PROJEKTET==
Projektets titel: Kristian Bugge på INSP! workshops og koncert.
Projektbeskrivelse:
Vi er en nyoprettet forening i Roskilde, Folk ’n Freestyle,
hvis formål er at fremme folkemusik og folkedans i Roskilde og
omegn. Vi fokuserer på at introducere den moderne folkemusik og
folkedans til yngre målgrupper. Der er generelt behov for en
folk-forening, som kan ramme yngre. Det er vigtigt, fordi det
også vil skabe større tilslutning til de øvrige foreningers
folk-arrangementer i Roskilde Kommune. En del af vores
nyopstartede forening har rødder i Lirum Larum, hvis medlemmer
er i bedsteforældregenerationen. Der har været forsøgt flere
tiltag for at få de unge til at interessere sig for Lirum Larum,
men uden held. Derfor er Folk ’n Freestyle opstået i
samarbejde med initiativtager til Ild i Gilden.
Der arbejdes på at skabe tværgående partnerskaber i
folk-miljøet i Roskilde med Folk ’n Freestyle og Ild i Gilden
som initiativtagere. Vores aktuelle projekt understøtter denne
udvikling
Lørdag den 28. oktober 2017 afholder vi vores første af tre
heldagsarrangementer i løbet af efterårs- og forårssæsonen
2017-18. Det er et arrangement for unge såvel som for ældre. I
vores valg af musik, har vi fokuseret på musik, som vi ved de
yngre især tiltrækkes af samtidig med, at det er vores erfaring
at vores valg af musik er populær på tværs af generationer.
Vores forening inviterer til, at man kan være et aktivt medlem
som frivillig. Fx kan man melde sig som frivillig jammusiker,
danser og anden praktisk medhjælp til vores arrangementer.
Fællesskabet er en vigtig del af foreningen både som optakt og
planlægning af vores events, og i lige så høj grad i
evalueringssammenhænge. Vi vil bruge INSP! som vores
samlingssted til disse medlemsaftener.
Arrangementerne afholdes på INSP! der ligger i Roskilde kun 5

minutter fra stationen. Vi synes, vores arrangement helt
naturligt hører hjemme her, hvor mange forskellige borgere,
både aldersmæssigt og interessemæssigt, i forvejen har deres
daglige gang. Se evt. www.INSP!.dk. Det er ligeledes nemt at
komme hertil fra hele regionen, og vi mener, at det på den måde
også er et naturligt samlingssted for et bredt publikum.
Den 28. oktober starter arrangementet om eftermiddagen med to
parallelle irske workshops. Èn i irsk sammenspil og én i irsk
setdans. Derefter er der to parallelle workshops i hhv. dansk
sammenspil og dansk folkedans.
Om aftenen har vi dansekoncert med Kristian Bugge med band, og
det hele afsluttes med fælles jam og dans. Vi ønsker med dette
første arrangement at ”kickstarte” foreningens vedvarende
aktiviteter
Program:
Kl 13 Køb billet i baren til een af de 4 workshops på 1. sal
Kl 13-18 Jam i cafeen. Vi hygger med musik og dans, os der ikke
fik billet til en af de 4 workshops.
Kl 13-15 Workshop, irsk musik sammenspil v. Mark Langer, Ild i
Gilden.
Kl 13-15 Workshop, irsk setdans v. Jette Poulsen fra Cobenhagen
Irish Set Dancers
Kl 16-18 Workshop, dansk Folk sammenspil v. Kristian Bugge
Kl 16-18 Workshop, dansk og freestyle dans v. Henrik Larsen
Kl 18-20 Spisepause
Kl 20-22 Koncert med Kristian Bugge & band og dans
Kl 22-24 Jam med frivillige. Meld dig i baren! Vi andre danser.
Forventet startdato: 28. Oktober 2017
Forventet slutdato: 28. Oktober 2017
Hvor afholdes arrangementet? På INSP! Køgevej 6, 4000 Roskilde
Hvordan markedsføres arrangementet? Via sociale medier, lokale
aviser, via vores kontakt til de forskellige folk- foreninger, vi
i forevejen har en kontakt med i hhv. København, Roskilde og
Region Sjælland, Kultunaut, Kulturbasen Roskilde samt
ungdoms-folk- foreninger som ROD & FOD. Vi forstår folk bredt,
derfor har vi allerede nu kontakt til både irske, nordiske folk
danse & musikforeninger. Vi uddeler løbesedler i Roskilde på
relevante steder bl.a. på INSP!
Beskriv eventuelle samarbejdspartnere eller tilknytning til andre
projekter:
En del af vores nyopstartede forening har rødder i Lirum Larum,
som er interesseret i et samarbejde med Folk ’n Freestyle, som
er opstået i samarbejde med initiativtager til Ild i Gilden,
Mark Langer.
Der arbejdes på at skabe tværgående partnerskaber i

folk-miljøet i Roskilde med Folk ’n Freestyle og Ild i Gilden
som initiativtagere. Vores aktuelle projekt understøtter denne
udvikling.

==OPLYSNINGER OM FORENING==
Initiativtagers / foreningens navn: Folk 'n Freestyle
CVR-nummer: 38,896,857
==OPLYSNINGER OM MÅLGRUPPE==
Børn 0-12 år:
Unge 13-25 år: 25
Voksne fra 26 år: 100
==OPLYSNINGER OM TILSKUD==
Hvilket beløb søger I? 25.000
==ANSØGT BELØB FORDELT PÅ:==
Honorar: 32.500kr.
Markedsføring: 1.000kr.
Materialer: 0,00kr.
Andre udgifter: 0,00kr.
Uddyb udgifterne - eventuelle andre udgifter SKAL uddybes
her:
Budget for heldagsarrangementIndtægtUdgift
Musiker 1 sammenspilsworkshop 1, irsk 2.500,00
Musiker 1 sammenspilsworkshop 2, dansk
2.500,00
Danseunderviser 1 til irsk workshop 3
2.500,00
Danseunderviser 1 til dansk workshop 4 2.500,00
Musiker 1 spiller for danseunderviser/irsk
2.500,00
Musiker 1 spiller for danseunderviser /dansk 2.500,00
Kristian Bugge med band, 5 musikere
12.500,00
Lydudstyr & lydmand
5.000,00
PR & formidling
1000,00
Indtægt fra baren2.000,00
Medlemsskaber1.000,00
Aften, pizzasalg
500,00
Entre iflg. aftale med INSP!
00,00
I alt
3.500,00
33.500,00
Noter til budgettet:
•Vi forventer en opstartsfase på 3-4 år før vi regner
med
at kunne lave et balanceret regnskab. Indtil da håber vi på
støtte fra organisationer og fonde. Vi er naturligvis parat
til
at justere/reducere arrangementet i forhold til den interesse
vores arrangement får på de sociale medier i denne omgang.

•På INSP! er holdningen den, at alle arrangementer skal
være
gratis og åbne for alle.
•Vi søger især støtte til musikernes og
danseinstruktørernes aflønning.

==INDTÆGTER==
Entre: 0,00kr.
Salg: 25.000kr.
Andre indtægter: 1.000kr.
Forventet tilskud fra andre fonde/puljer/sponsorer mv.:
0,00kr.
Hvilke andre fonde/puljer/sponsorer har I søgt? Ingen pt.
Indtægter i alt: 3.500

Send samlet budget for projektet:
http://roskilde.dk/sites/default/files/webform/Budget_0.docx

Resultatet af denne tilføjelse kan ses på:
http://roskilde.dk/node/80978/submission/14666

Budget

Folk ’n Freestyles heldags folkemusik- & dansearrangement på
INSP! lørdag den 28. oktober 2017

Budget for heldagsarrangement

Indtægt

Udgift

Musiker 1 sammenspilsworkshop 1, irsk

2.500,00

Musiker 1 sammenspilsworkshop 2, dansk

2.500,00

Danseunderviser 1 til irsk workshop 3

2.500,00

Danseunderviser 1 til dansk workshop 4

2.500,00

Musiker 1 spiller for danseunderviser/irsk

2.500,00

Musiker 1 spiller for danseunderviser /dansk

2.500,00

Kristian Bugge med band, 5 musikere

12.500,00

Lydudstyr & lydmand

5.000,00

PR & formidling

1000,00

Indtægt fra baren

2.000,00

Medlemsskaber

1.000,00

Aften, pizzasalg

500,00

Entre til åbent ”Event” iflg. aftale med INSP!

00,00

I alt

3.500,00

33.500,00

Noter til budgettet:





Vi forventer en opstartsfase på 3-4 år før vi regner med at kunne lave et balanceret regnskab. Indtil da håber
vi på støtte fra organisationer og fonde. Vi er naturligvis parat til at justere/reducere arrangementet i forhold
til den interesse vores arrangement får på de sociale medier i denne omgang.
På INSP! er holdningen den, at alle arrangementer skal være gratis og åbne for alle.
Vi søger især støtte til musikernes aflønning.

