
Budget Regnskab

INDTÆGTER Ansøgt Bevilget

Kommunen
Beløb ansøgt hos 
Musikudvalget X 35.000      -                 

Staten Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg 
og Legatudvalg for 
musik X 35.000      -                 

Fonde Augustinus fonden X 15.000      -                 
William Demant Fonden X 25.000      -                 
Solistforeningen af 1921 X 5.000        -                 
Dansk Tennis Fond X 15.000      -                 
Axel Muusfeldts Fond X 30.000      -                 
Toyota Fonden X 5.000        -                 
Lemvigh-Müller Fonden X 20.000      -                 
Andre fonde X 26.185      -                 

Sponsor 50/50 sponsorede annoncer i valby lokal avis 14.634      -                 
Billetindtægter Antal x Pris -                 
Barindtægter mm. Bar -                 

Andet -                 
Egenfinansiering Eget bidrag -                 
Indtægter I ALT 225.819   -                

UDGIFTER Antal Beløb
Honorarer Prof. Musikere* 12 2461,74 29.541      -                 

Komponist -                 
Dirigent -                 
Lydtekniker -                 
Lystekniker -                 
Tekniker -                 

Koncert- Leje af lyd/lys -                 
omkostninger Nodeleje -                 

Klaver 2 1300 2.600        -                 
Lokaleleje, koncert* 25 1200 30.000      -                 
Forsikringer 1.524        -                 
Produktionsudgifter 25 750 18.750      -                 

PR og salgs- Tryksager 6.707        -                 
omkostninger Annoncer* 29.268      -                 

Web 9.146        -                 
Andet 5.000        -                 

Administration Producent/afvikler* 6 4000 24.000      -                 
Bogholder/fundraising mm. 15.000      -                 
Koda 12.500      -                 

Transport/Hotel mm. Transport 10.000      -                 
Hotel/ophold -                 
Forplejning 10.250      -                 

Uforudsete udgifter Uforudsete 21.532      -                 
Udgifter I ALT 225.820   -                
RESULTAT, Indtægter minus udgifter (Skal balancere)* 0 -             -                

PB7 Talentscenen
25 Mandagskoncerter i sæson 22-23 – Forår



Publikumsantal forventet / realiseret 25 50 1.250       

Budgetskabelonen er obligatorisk og SKAL vedlægges ansøgningen. 
*Budgettet skal balancere, således at indtægter og udgifter udlignes. 

Særlige specifikationer:

Musikere/instruktører

Lokaleleje, koncert

Annoncer

Producent/afvikler

Tilskudsmodtagers erklæring

Til at stå for selve afviklingen af koncerterne, bookningerne og kontakten 
med de unge ensembler og musikere,  har projektet en producent/afvikler, 
som både planlægger koncerterne, organiserer de musikstuderende, samt 
står for selve afviklingen af koncerterne.

Beløbet er et aftalt honorar per måned. 
(svarende til lige under 1000 per koncert i gennemsnit)

Kommentarer/forbehold

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

Udfyldes ved evt. regnskabaflæggelse - efter tilsagn

Programmet for de enkelte koncerter er sammensat af de 
musikstuderende selv, og der vil efter behov indgå professionelle musikere 
i form af medspillende instruktører og/eller akkompagnatører. 

Baseret på tidligere sæsoner anslås det til i gennemsnit at handle om en 
musiker per hver anden koncert.
De i alt 25 Koncerterne finder sted hver mandag aften fra 9. januar 2023 – 
26. juni 2023 i Frelsens Hærs bygning på hjørnet af Valby Langgade 83.
Projektet har været i gang siden 2017, og grundtanken er at de foregår 
hver eneste mandag. i tråd med den grundtanke og for  at holde salslejen 
så lav så mulig, er salen booket hver mandag hele året rundt til en meget 
fordelagtig pris. 

Beløbet er leje per uge, som beskrevet i den vedhæftede lejekontrakt. 
Prisen på 1.200 per koncert er meget fordelagtig, og til sammenligning 
kan nævnes at en standard leje i f.eks. Unitarernes Hus på Østerbro eller 
Musikhuset København vil starte ved 4000 + moms.

Mandagskoncerterne har et samarbejde med  ’Valby Liv’, som har været 
en aktiv del ved delvist at sponsorere annoncer. Det er planen at have en 
fast annonce plads med de aktuelle koncerter, så flere og flere af læserne 
bliver opmærksomme på at mandagskoncerterne findes og er en fast del 
af Kulturlivet i Valby. 

Beløbet er et estimeret gennemsnit svarende til ca. en annonce i 
måneden.



Dato

*ved indsendelse via mail behøves regnskabet ikke at printes. Det betrages som været 
underskrevet ved indsendelsen.

Tilskudsmodtagers underskrift


