
Skriv projektets navn her  Budget  Regnskab 

INDTÆGTER

Kommunen 50000  50.000      -       
Staten

 -       
Fonde Solistforbundet 10000  10.000      -       

Kapelmesterforeningen  10000  10.000      -       
DPA's faglige pulje 14300  14.000      -       

Sponsor Bidrag  -       
Billetindtægter Antal x Pris 950x6*  5.700     
Barindtægter mm. Bar  -       

Andet  -       
Egenfnansiering Eget bidrag  -       
Indtægter I ALT  89.700      -       

UDGIFTER Antal Beløb
Honorarer Musiker 3* 15000  45.000     

Komponist  -       
Dirigent  -       
Lydtekniker 1* 15000  15.000     
Lystekniker 1* 15000  15.000      -       
Tekniker  -       

Koncert- Leje af lyd/lys 7500  7.500      -       
omkostninger Nodeleje  -       

Sceneleje  -       
Lokaleleje, koncert  -       
Lokaleleje, øve  -       
Andet  -       

PR og salgs- Tryksager  -       
omkostninger Annoncer  -       

Web  -       
Andet  -       

Administration Producent 1 3000  3.000      -       
Bogholder  -        -       
Koda 6 500  3.000      -       

Transport/Hotel mm. Transport  -       
Hotel/ophold  1.200      -       
Forplejning  -        -       

Uforudsete udgifter Uforudsete  -        -       
Udgifter I ALT  89.700      -       
RESULTAT, Indtægter minus udgifter (Skal balancere)**  -        -       
Publikumsantal forventet / realiseret  300     

Udfyldes ved evt. regnskabafæggelse - efter tilsagn

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

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

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



Særlige specifkationer:

Kommentarer/forbehold

Tilskudsmodtagers erklæring

Dato Tilskudsmodtagers underskrift

Billetindtægter: Hver skoleklasse giver 950 kr. for adgang til museet inkl. koncert. Honorarer er udregnet ud fra at der er 3
musiker, én lydtekniker og én lystekniker, som skal spille/medvirke ved 6 koncerter.

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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