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Ansøgning om tilskud til dobbeltkoncert.

Herning Musikskoles Bigband Night Train optrådte i sommers sammen med Sigurd Barrett til
Liv i Sdr. Anlæg. Koncerten blev en fantastisk succes – både for de optrædende – men også
for publikum, som fik smidt al Sigurds charme og musikalitet lige i ørerne suppleret af et
tændt bigband!
Bigbandet og Sigurd lavede en halv aftale om at ”det må vi da gøre igen” – og da
undertegnede mødte Sigurd på Samsø i sommerferien, fik vi lagt kimen til følgende ide:
Lørdag d. 31. januar 2015 gæster Sigurd Herning og giver to koncerter – en børnekoncert
lørdag eftermiddag og en koncert for voksne om aftenen – men i begge tilfælde
akkompagneret af musikskolens bigband Night Train.
Selv om Sigurd efterhånden har været på tv-skærmen og ude på utallige scener i hele landet i
en del år, er han stadig en af de få musikere, som formår at formidle musik i øjenhøjde –
både for børn og voksne og i alle genrer.
Vi har allerede sagt ja til en aftale, hvor vi har fået Sigurd væsentlig billigere end normalt.
Alligevel har vi lavet et regnvejrsbudget og har på den foranledning fået tilsagn om en
underskudsgaranti på kr. 15.000,- fra Kulturelt Samråd.
Selve afviklingen af koncerten sker på Fermaten, som vi har indledt en samarbejde med
herom!
For at vores regnvejrsbudget kan nå sammen mangler vi kr. 13.173,- som vi hermed søger
Kultur- og fritidsudvalget om.

Venlig hilsen

Ole Vels Poulsen
musikskoleleder

Jesper Blæsbjerg Sørensen
dirigent for Night Train

Vedlagt budget.

Budget
kr. incl. moms

Udgifter
Honorar til Sigurd Barret inkl provision
Honorar Big Band (ekstra stemmer mv!)
Moms af provision
Catering til artister og Fermaten vagthold
Koda
PR
Moms af indtægter
Gebyr billetsalg

10 300 200

30.000
18.000
1.500
6.000
3.273
12.000
11.900
5.000
87.673

Indtægter
Børnebilletter billetter
Voksenbilletter billetter
Voksen aften

300 95
100 150
100 160

28.500
15.000
16.000
59.500

Resultat

-28.173

Underskudsgaranti Kulturelt Samråd

kr. 15.000,-

Nyt behov for financiering

kr. 13.173,-

Kulturelt Samråds underskudsgarantier kommer altid ind til sidst – efter at alle indtægter, her
under deciderede tilskud, er kommet i hus.

