10. Ansøgning om støtte til Enghave Hip Hop (2009-161862)
I samarbejde med Kraftwerket søger Awais Abbas, Shekeb Ashraf, Tarek Mohammed, Omar Zahid
Butt og Gökalp Türk (alle på 13 år) Kgs. Enghave Lokaludvalg om støtte til afholdelsen af en Hip
Hop koncert på Basement i december 2009.
Der søges om et beløb på 7.500 kr.
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at der bevilges 2.500 kr. som underskudsgaranti til ansøgningen ”Enghave Hip
Hop”

2.

at de 2.500 kr. bevilges af puljemidlerne

Problemstilling
Enghave Hip Hop vil foregå kl.17-20 på Basement en eftermiddag i december og vil være for unge
under 17 år. Hovednavnet er Marwan og bazar music shop´s rappere varmer op.
Ideen til projektet fik arrangørerne i forbindelse med arrangementet Dit Space, som Lokaludvalget
afholdt på Vega den 23. oktober. Her blev arrangørerne og andre folkeskoleelever bedt om at
arbejdede med hvordan de kunne få deres bydel til at blive fed at være ung i.
De fem drenge, der er arrangører bag Enghave Hip Hop, besluttede i den forbindelse at de godt
kunne tænke sig at lave en koncert med Marwan.
Koncerten vil blive annonceret med plakater og/eller flyers på skoler på Vesterbro. Derudover vil
arrangementet blive annonceret på facebook.
Man vil også invitere pressen og en fotograf til at tage billeder.
Drengene samarbejder med Nikolaj og Peter fra Kraftwerket, som hjælper med invitation af
kunstnere, tryk af plakater samt med afvikling af selve koncerten.
Egen medfinansiering består i det arbejde drengene ligger i koncerten. Dertil kommer slag af
sodavand og popcorn.
Arrangørerne bag Enghave Hip Hop søger også Vesterbro Lokaludvalg og har også søgt
Snabelslanten. Men har endnu ikke fået svar.
Arrangørerne bag Enghave Hip Hop – i samarbejde med Kraftwerket - søger Kgs. Enghave
Lokaludvalg om et beløb på 7.500 kr.
Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller at der bevilges 2.500 kr. på
betingelse af at arrangementet annonceres på Ellebjerg- og Bavnehøj Skole.

Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at støtte ansøger, kan pengene bevilges af
Lokaludvalgets puljemidler, der er afsat til uddeling i bydelen og egne projekter.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Indstilling godkendt enstemmigt med 14 stemmer for under forudsætning af, at arrangementet
opreklameres på Kgs. Enghave bydels skoler.

