
Budget Regnskab

INDTÆGTER

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 

Kommunen Beløb ansøgt hos Musikudvalget 50000 50.000       -                  

Staten Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalg og 

Legatudvalg for musik -                  

Fonde Odense Kommunes Musikudvalg 25000 25.000       -                  

Fonde som pt. Søges:

- Lemvigh-Müller Fonden

- Aage og Johanne Louis-Hansens 

Fond

- Beckett-fonden 

- Toyota Fonden

- Augustinus Fonden 

- Det Obelske Familiefond

- William Demant Fonden

- Knud Højgaards Fond

- Erda og Christian Schrøders 

Fond

- Dansk Kapelmesterforening

- Konsul George Jorck og Hustru 

Emma Jorck's Fond 341800 341.800     -                  

Sponsor

(tilskud fra kirkerne)

Sankt Johannes Kirke, København

(forplejning ifm. koncerten) 7000 7.000         -                  

Sankt Hans Kirke, Odense

Honorar (15000 kr.), bidrag til 

markedsføring (3000 kr.) og PR, 

samt forplejning ifm. Koncerten 

(7000 kr.) 25000 25.000       -                  

Billetindtægter

Antal x Pris  (koncert i 

København) 

Voksne = 150 kr. 

Studerende = 75 kr.

200 x 150 = 30000 inkl. moms

100 x 75 = 7500 inkl. moms

i alt 30.000 eksl. Moms 30.000    30.000       

Barindtægter mm. Bar -                  

Andet -                  

Egenfinansiering Eget bidrag -              -                  

Indtægter I ALT 391800 87000 478.800     -                  

UDGIFTER Antal Beløb

Honorarer Musikere (og instruktør) 70 5400 378000 -                  

Komponist -                  

Dirigent 2 5400 10800 -                  

Lydtekniker -                  

Lystekniker 1 6000 6000 -                  

Tekniker -                  

Koncert- Leje af lyd/lys 1 5000 5000 -                  

omkostninger Nodeleje eller -køb 1 4000 4000 -                  

Sceneleje -                  

Lokaleleje, koncert -                  

Lokaleleje, øve -                  

Andet -                  

PR og salgs- Tryksager 3000 -                  

omkostninger Annoncer -                  

Web 1000 -                  

Andet: Grafiker 2000 -                  

Administration Producenter 4 7500 30000 -                  

Bogholder -              -                  

Koda -              -                  

Transport/Hotel mm.

Transport til Odense 

(instrumenter og musikere) 22000 -                  

Hotel/ophold -                  

Forplejning ifm. prøver og koncerter 17000 -                  

Uforudsete udgifter Uforudsete -                  

Udgifter I ALT 478.800     -                  
RESULTAT, Indtægter minus udgifter (Skal balancere)** -              -                  

Publikumsantal forventet / realiseret – København

200 betalende voksne

100 betalende studerende

50 gratis unge under 15

forventet / realiseret – Odense 300 publikum

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

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

Særlige specifikationer:

Tilskudsmodtagers erklæring

Dato

Undertegnet erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overenstemmelse med regnskabsinstruksen for tilskud til projekter 

og at tilskuddet er anvendt i overenstemmelse med tilsagnsbrevet.

Tilskudsmodtagers underskrift

Matthäuspassionen

Udfyldes ved evt. regnskabaflæggelse - efter tilsagn

Projektet munder ud i 1 koncert i København og 1 koncert i Odense. I det vedsendte bilag "Noter til budget Københavns Musikudvalg" 

redegøres for henholdsvis udgifter og indtægter forbundet med hver koncert. 

For hovedparten af udgifterne gælder det, at de deles ligeligt på hver koncert – altså eks. musikerløn, udgifter til noder o.lign. Udgifter til 

transport gælder kun koncerten i Odense. 

Visse indtægter er knyttet til en specifik koncert. De resterende indtægter fordeles på de to koncerter så indtæger og udgifter udbalanceres.

Sankt Johannes Kirke i København bidrager med forplejning ifm. forprøve og koncert.

Sankt Hans Kirke i Odense bidrager foruden honorar med tilskud til PR og forplejning ifm. forprøve og koncert.

Kommentarer/forbehold


