
Budget Regnskab

RioJAZZ4 + Sa ba da Ge te BRAZILIAN NIGHT OUT  

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 8244 -                       

Staten Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalg 

og Legatudvalg for 

musik -                       

Fonde Fond 1 -                       

Fond 2  -                       

Fond 3 -                       

Sponsor Bidrag -                       

Billetindtægter AntalxPris : 120* á 125kr 15.000           

Barindtægter mm. Bar -                       

Andet -                       

Egenfinansiering Eget bidrag -                       

Indtægter I ALT 15.000           -                       

UDGIFTER Antal Beløb

Honorarer Musiker 3 2248 -                       

Komponist -                       

Dirigent -                       

Lydtekniker -                       

Lystekniker -                       

Tekniker -                       

Koncert- Leje af lyd/lys -                       

omkostninger Nodeleje -                       

Sceneleje -                       

Lokaleleje, koncert -                       

Lokaleleje, øve -                       

Andet -                       

PR og salgs- Tryksager -                       

omkostninger Annoncer -                       

Web 1500 -                       

Andet -                       

Administration Producent -                       

Bogholder -                  -                       

Koda -                  -                       

Skriv projektets navn her
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Transport/Hotel mm. Transport -                       

Hotel/ophold -                       

Forplejning -                  -                       

Uforudsete udgifter Uforudsete -                  -                       

Udgifter I ALT 8244 -                  -                       

RESULTAT, Indtægter minus udgifter (Skal balancere)** 15.000           -                       

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: 25. okt. 2022 Tilskudsmodtagers underskrift

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

* Der er naturligvis entré på arrangementet. Entréen er sat til 125,- + gebyr. Et estimeret publikumsantal vil være 120 

stk. Det giver en entre indtægt på 15.000,- som går ubeskåret til KIB. Honoraret på den først del (RioJAZZ4 + Edu 

Neves: 15.000,-) er betalt af KIB der også stiller med afviklingspersonale, lokale, lys, lyd, markedsføring og 

forplejning til alle indvolverede. (Hvad der evt må være af overskud på barsalg (efter udgifter er betalt) 

tilfalder også KIB) Jeg søger derfor udelukkende om honorar-støtte til den anden del af koncerten (Samba 

da Gente: 3 x musiker-tarif), samt et mindre beløb til PR og reklamering på de sociale medier for at kunne 

tiltrække publikum fra flere miljøer/grupper. //////// Jeg vil også her understrege at det bliver en 

enestestående koncert/event der samler worldmiljøet, og dermed har stor betydning for miljøet omkring 

brasiliansk musik og kultur i København. 

Kommentarer/forbehold
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*ved indsendelse via mail behøves regnskabet ikke at printes. Det betrages som været 

underskrevet ved indsendelsen.
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