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Kultur- og idrettstilskudd - søknad

Opplysninger om søker
Søker er:

o Privatperson
o Virksomhet uten organisasjonsnummer
T Virksomhet med organisasjonsnummer

Org.nr.

915622380
Forening/organisasjon

Viggja Voices
Adresse

Viggjahåggån 52
Postnr.

7354
Poststed

Viggja

Nettsted

viggjavoices.no

Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Anne Karin
Etternavn

Støren
E-postadresse

anne.karin.storen@gmail.com
Mobilnr.

98873684

Bankkonto

4270 17 29093

Søknad om tilskudd
Tilskuddsordning

T Kultur og idrettstilskudd
Søknadsbeløp

10 000
Kommentarer til søknad om tilskudd

Vokalgruppa planlegger en intim og stemningsfull førjulskonsert på den nye skihytta i Seljan. Vi ønsker å engasjere
tre profesjonelle musikere, nærmere bestemt gruppa Subtrio bestående av John Pål Inderberg, Svein Folkvord og
Stein Inge Brækhus. Støtten vil bidra til å dekke musikernes honorar.

Tiltak/prosjekt
Formål med det omsøkte tiltaket

Arrangere en julekonsert søndag 18/12 med vokalmusikk og jazz i hyggelige og (forhåpentligvis) snødekte
omgivelser. Vi tror det kan bli helt magisk!

Målgruppe

Alle er velkomne, men sannsynligvis blir det flest voksne gjester. Av erfaring. Vi kommer imidlertid å promotere
inn mot barnefamilier, da vi tror repertoaret kan treffe bredere enn vårt typiske konsertrepertoar.

Planlagte aktiviteter

Vi skal ha et samarbeid med Subtrio i oktober også, med én konsert i Bautaen og én på Krambua. Noe av repertoaret
fra denne konserten vil selvsagt gjenbrukes, men mye vil byttes ut med kjent og kjært julerepertoar.

Vokalgruppa og trioen vil stå foran de store vinduene som er vendt ut mot skogen i Seljan. Konserten vil starte mens
det fortsatt er litt dagslys å spore (kl. 14:00), men ender i mørket (solnedgang 14:33). På den måten vil publikum få
oppleve det nydelige desemberlyset som oppstår i blåtimen mellom dag og kveld.
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Vi planlegger å engasjere Jan Grønningen på lyd. Ikke behov for lyssetting, da vi belager oss på at naturen gjør den
jobben.

Budsjett for tiltaket - kostnader
Kostnader
Spesifiser kostnadene for tiltaket

Honorar til musikere (4.500,- pr. pers.)
Beløp

13 500
Spesifiser kostnadene for tiltaket

Lydanlegg og tekniker
Beløp

10 000
Spesifiser kostnadene for tiltaket

Leie av skihytta, inkl. øving 14/12
Beløp

4 000
Spesifiser kostnadene for tiltaket

Reise/opphold perkusjonist
Beløp

3 000
Spesifiser kostnadene for tiltaket

Promotering, Fb, plakater, div.
Beløp

1 500

32 000

Kommentarer til kostnader

Det er et stort poeng for oss å holde utgiftene nede for tida, så budsjettet er ganske moderat. Imidlertid koster det å
engasjere profesjonelle musikere, og det koster å leie profesjonell lydtekniker.

Vi er lovet medlemspris for leie av skihytta, ettersom to av sangerne i vokalgruppa også er medlemmer i idrettslaget.
Vi leier hytta på konsertdagen og én øvingskveld.

Vi har en avtale med Subtrio om at vi muligens kan redusere honoraret deres til 3.500 pr. konsert pr. musiker
forutsatt at vi arrangerer enda en konsert (i byen eller annet sted) samme dag. Detaljene er imidlertid ikke avklart.
Enn så lenge må vi derfor budsjettere med 4.500 pr. konsert pr. musiker.

Reise/opphold gjelder den ene musikeren i trioen, som er bosatt i Stavanger. Anslått utgift til lyd og tekniker er
basert på tidligere erfaring, med utgangspunkt i leie av kablede dynamiske mikrofoner (billigste alternativ). Dersom
vi arrangerer to konserter på samme dag, vil trolig også utgift til lydanlegg og tekniker (pr. konsert) bli litt lavere.

Budsjett for tiltaket - inntekter
Inntekter
Spesifiser inntektene for tiltaket

Billettinntekter (40 stk. á 250,- + 40 stk. á 200,-)
Beløp

18 000
Spesifiser inntektene for tiltaket

Støtte fra Skaun kommune
Beløp

10 000
Spesifiser inntektene for tiltaket

Platesalg (20 stk. á 200,-)
Beløp

4 000
Sum inntekter

32 000

Kommentarer til inntekter

Inntekt fra evt. platesalg kan vel egentlig anses som en egenandel, men er ført opp for å vise hvordan vi kan få
budsjettet i balanse. Antall publikummere er muligens noe optimistisk. Det er mange om beinet i desember, og
publikum kan nok fort bli metta av alle de fine konserttilbudene. Med andre ord er det helt sentralt for oss at vi får
støtte fra ett eller annet hold.
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