
The Strangement Society  Budget  Regnskab 

INDTÆGTER

Kommunen 27836         27.836                         -       

Staten

44535 26000         44.535                         -       

Fonde Fond 1                     -       

Fond 2                      -       

Fond 3                     -       

Sponsor Bidrag 4638           4.638                         -       

Billetindtægter 1 x 100 

Barindtægter mm. Bar                -                           -       

Andet                -                           -       

Egenfinansiering Eget bidrag 1126 1126           1.126                         -       

Indtægter I ALT         78.135                         -       

UDGIFTER Antal Beløb

Honorarer Musiker 12 27836 27836                     -       

Komponist 1 25000 25000                     -       

Dirigent 1 2319 2319                     -       

Lydtekniker 1 2319 2319                     -       

Lystekniker 1 2319 2319                     -       

Tekniker 1 2319 2319                     -       

Koncert- Leje af lyd/lys 1 0                     -       

omkostninger Nodeleje 0 0                     -       

Sceneleje 0 0                     -       

Lokaleleje, koncert 1 0                     -       

Lokaleleje, øve 1 500              500                         -       

Andet 0 0                     -       

PR og salgs- Tryksager 0 0                     -       

omkostninger Annoncer 1 1000           1.000                         -       

Web 1 750              750                         -       

Andet 0 0                     -       

Administration Producent 2 9000           9.000                         -       

Bogholder 1 3000           3.000                         -       

Koda 0 0                -                           -       

Transport/Hotel mm. Transport 2 1773           1.773                         -       

Hotel/ophold 0 0                     -       

Forplejning 0 0                -                           -       

Uforudsete udgifter Uforudsete 0 0                -                           -       

Udgifter I ALT         78.135                         -       

RESULTAT, Indtægter minus udgifter (Skal balancere)**                -                           -       

Ansøgt            I 
denne kolonne skal 

angives de beløb, der er 
søgt hos andre fonde

Bevilget*    I 
denne kolonne skal 
angives de beløb, 
der er bevilget af 

andre fonde

 I denne kolonne skal 
alle tal angives - 

indtægter og udgifter 
skal balancerer 

 Denne kolonne skal først 
udfyldes, hvis der skal 

indsendes regnskab (efter 
et eventuelt tilsagn er 

meddelt 

Beløb ansøgt hos 
Musikudvalget

Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg og 
Legatudvalg for musik



Publikumsantal forventet / realiseret                75     

*Medsend beviling/tilsagnsbreve, hvis der er opnået støtte fra andre fonde/udvalg m.v.

Udfyldes ved evt. regnskabaflæggelse - efter tilsagn

Særlige specifikationer:

Kommentarer/forbehold

Tilskudsmodtagers erklæring

25-10-2022 Miguel Angel Crozzoli

Dato Tilskudsmodtagers underskrift

**Budgettet skal balancere, således at indtægter og udgifter udlignes. 

I 2020 udgav vi Radio Pulsars gennem Barefoot Records (et dansk record label), men releasekoncerten blev aflyst på 
grund af corona-restriktioner. Vi havde planer om at lave det i 2021, men på grund af familienødsituationer var vi nødt til 
at aflyse det igen. Nu laver vi endelig vores udgivelseskoncert for Radio Pulsars i februar 2023, under Vinter Jazz 
Festivalen umbrella.

Jeg søgte efter de samlede udgifter til forskellige fonde, og det minimum vi skal bruge for at koncerten kan afholdes er 
27.836 kr. som musikerhonorar. Hvis jeg får denne støtte fra kommunen, vil denne fantastiske koncert ske, selvom de 
andre fonde afslår min ansøgning. For mit B-budget planlægger jeg at bruge mere egenfinansiering og fordele flere 
opgaver i orkestret.

Spillestedet beholder billetindtægterne, barsalget og betaler to tarif til orkestret. 

Koncerten er i samarbejde med Niels Bohr Instituttet og Koncertkirken. Vi arbejder på at skabe et arrangement, der 
kombinerer en musikoptræden og en præsentation fra en videnskabsmand. Målet er at formidle videnskabelig viden med 
contemporarymusik til at tilbyde en informeret og fordybende æstetisk oplevelse til publikum og adgang til det ukendte 
sci-art scene.

Undertegnet erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overenstemmelse med regnskabsinstruksen for 
tilskud til projekter og at tilskuddet er anvendt i overenstemmelse med tilsagnsbrevet.
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