
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 130000 150.000    -                 

Staten Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalg 

og Legatudvalg for 

musik -                 

Fonde Fond 1 -                 

Fond 2  -                 

Fond 3 -                 

Sponsor Bidrag -                 

Billetindtægter Antal x Pris 70.000      

Barindtægter mm. Bar -                 

Andet -                 

Egenfinansiering Eget bidrag 10.168      -                 

Indtægter I ALT 230.168   -                

UDGIFTER Antal Beløb

Honorarer Musiker 37 2320 85.840      -                 

Komponist -                 

Dirigent -                 

Lydtekniker 2 2320 4.640        -                 

Lystekniker 2 2320 4.640        -                 

Tekniker -                 

Koncert- Leje af lyd/lys 4 5.000 20.000      -                 

omkostninger Nodeleje -                 

Sceneleje -                 

Lokaleleje, koncert 4 50000 50.000      -                 

Lokaleleje, øve -                 

Andet -                 

PR og salgs- Tryksager -                 

omkostninger Annoncer -                 

Web 4 2500 10.000      -                 

Andet PR arbejde 4 5000 20.000      -                 

Administration Producent -                 

Bogholder 4 1500 6.000        -                 

Koda 4 512 2.048        -                 

Transport/Hotel mm. Transport 4 2500 10.000      -                 

Hotel/ophold -                 

Forplejning 4 1750 7.000        -                 

Uforudsete udgifter Uforudsete 4 2500 10.000      -                 

Udgifter I ALT 230.168   -                

CPH:



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

Publikumsantal forventet / realiseret

*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

Udfyldes ved evt. regnskabaflæggelse - efter tilsagn

billetindtægter er budgetteret med anslået 700 solgte billetter á en gennemsnitlig pris på 100 kr./billet ex 

moms. Honorar til muskere tager udgangspunkt i DMFs tarifplan for 2023/2034 på 2320 kr./tarif. Udgifter til 

lokaleleje beregnet på følgende måde: Lejeprisen for Hotel Cecil ligger på 17.500 kr./koncert. Dette 

inkluderer brug af salens PA-anlæg, brug af lysanlæg, brug af kunstnergarderober, hustekniker (op til 8 

timer), samt rengøring. Lejeprisen for High Voltage er forhandlet til 50 % af billetintægterne, som jeg har 

anslået til 7500 kr./koncert - baseret på et salg af 150 billetter/koncert. Jeg afholder selv udgifter til lyd/lys-

teknikere på High Voltage.

Kommentarer/forbehold


