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ANSØGNING OM 33.000 KR. TILSKUD TIL
TEATERMARATON 2014

Til Herning Kommune

Kort om projektet
Teatermaraton 2014 afholdes d. 28. februar 2014. Arrangementet holdes hen over natten, hvor
deltagerne guidet rundt til byens scener og kulturinstitutioner (Huset no. 7, Team teatret, kontrast,
Herning kongrescenter og Herning kirke). Her skal de opleve 5 professionelle teaterforestillinger og
2 workshops.
Teatermaraton er et arrangement der for første gang blev afholdt i 2011 arrangeret af Kulturelt
Samråd Herning. Til forskel fra de tidligere års maratons, har projektlederne i år, valgt at udvide
med en by – Aarhus. (De to arrangementer bliver afholdt hver for sig, med to forskellige
regnskaber og budgetter). Dette gøres for at udbrede det unikke kulturtilbud til flere unge, men
også med ønske om at få skabt et kultursamarbejde på tværs af de to kommuner og deres
kulturinstitutioner, virksomheder og foreninger. Flere aftaler er her kommet i hus, blandt andre med
Ungdomshuset Kontrast, Team Teatret, Teaterforeningen Splyf, (Kulturhuset) Huset no. 7 i
Herning, Agent 2017, Frontløberne Aarhus, Bora Bora, Promus og natteravnene (endnu ikke
aftalt). Samarbejdspartnerne kan bidrage økonomisk, praktisk, med lokale osv.
Formålet
Formålet med Teatermaraton2014 er at give unge (13+) en unik kulturel oplevelse. At præsentere
scenekunst gennem tolv timer og skabe helt unikke forhold, hvor alle deltagers facader brydes
ned. Vores sekundære mål er at få skabt et kulturelt samarbejdsnetværk på tværs af kommuner og
kulturelle virksomheder, institutioner og foreninger. Vi har i år forhørt os ved en PH. D studerende
om han vil være med på teatermaraton. Han skriv speciale i hvordan hjernen bliver påvirket af
kultur/kunst under ekstreme forhold.
Ansøgerne.
De andre år er TM, blevet afholdt af Kulturelt Samråd, dette er ikke tilfældet i år, vi vil forsøge at
tag TM ud i foreningerne og kulturinstitutioner. Det er målet at det er dem der på sigt skal føre
projektet vider. Det er projektlederne Rasmus Christian Sommer og Christina de Laurent fra
henholdsvis Teatergrupperne MARS (Aarhus) og Noise (Herning), der står for arrangementet i tæt
samarbejde med det kulturelle samråd i Herning, og i forbindelse med deres uddannelse til
2017Agenter i Aarhus. Projektet vil blive annonceret som en del af kulturhovedstad 2017, på 2017
hjemmeside og facebook. Derudover har vi flere samarbejdes foreninger blandt andre Vildbjerg
amatør teater (VAT), SPLYF og Kulturskabet, der vil yde økonomisk eller praktisk støtte til
projektet.
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Det kunstneriske indhold.
Natten kommer til at indeholde 5 forestillinger, der bliver udvalgt af flere kvalificerede personer
bestående af en ungegruppe af teaterinteresserede, kunstneriske vejledere fra Bora Bora
(Aarhus), Frontløberne (Aarhus) Team Teatret (Herning) og Vildbjerg amatør teater (Vildbjerg).
Derudover kommer der minimum 2 workshops, med henblik på at formidle de kunstneriske
virkemidler deltager har set gennem natten.

Økonomi.
Vi ansøger om 30.000 kr. fra Kultur og fritid, med det håb at vi kan skabe en unik nat for alle der
brænder for kultur og scenekunst. Foruden at ansøge jer, agter vi at ansøge en række sponsorater
og fonde. Det er gratis og deltage i teatermaraton (Et krav fra Kulturelt Samråd side), alle
deltagerne har mulighed for at tilkøbe et armbånd for 150,-, og derved at få mad under hele
arrangementet, som også vil dække nogle af projektets udgifter. Kulturelt Samråd Herning vil
betale for alle forestillinger som skal vises gennem natten, en værdi på 75.000 kr, dog har Team
teatret sponsoratet en forestilling til TM, på en værdig af 10.000 kr. Al refusionsberettigelse vil til
falde Kulturelt Samråd. En uddybelse kan findes i det vedlagte arrangementsbudget.
De 30.000 kr. som vi søger fra Kultur og fritid, er vigtig for TM. Det er de penge der skal skabe
rammerne og hjælpe med at TM kan begynde at udvikle sig og komme i den retning, hvor det kan
blive et projekt der kan fungere uden direkte styring fra samrådets side.
Jeg håber I finder vores ansøgning fyldestgørende. Mere information om arrangementet vil snart
være at finde på vores hjemmeside www.teatermaraton.dk , og det skal stå jer frit for at kontakte
os med eventuelle spørgsmål.
På vegne af projektlederne for Teatermaraton2014

Rasmus Christian Sommer
teatermaraton@gmail.com
mobil.: 5349 5049

