
Copenhagen Soloists 4x3 motetter 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  25.000     -      

Staten

Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg og 
Legatudvalg for musik 0  -       -      

Fonde William Demant Fonden 50.000 30.000  15.000     -      

Dansk Kapelmesterforening 10.000 10.000  5.000     -      

Enid Ingemanns Fond 50.000 25.000  12.500    

Korsangernes Fællesråd 50.000 10.000  5.000    

Sonning-Fonden (2022-23) 120.000 30.000  -      

Fundation Juchum (2022-23) 120.000 100.000  -      

Wilhelm Hansen (2022-23) 75.000 40.000  -      

Augustinus Fonden 50.000  15.000    

Louis-Hansen Fonden 50.000  15.000    

Knud Højgaards Fond 50.000  11.300    

Beckett 50.000  15.000    

Helsingør Kommune 50.000  -       -      

Sponsor Bidrag  -      

Billetindtægter Antal x Pris 100 160 kr/100 kr  15.000    

Barindtægter mm. Bar  -      

Andet  -      

Egenfinansiering Eget bidrag  -       -      

Indtægter I ALT  133.800     -      

UDGIFTER Antal Beløb

Honorarer Musiker 9 4500  40.500     -      

Komponist  -       -      

Dirigent  12.500     -      

Lydtekniker  -      

Lystekniker  -      

Tekniker  -       -      

Koncert- Leje af lyd/lys  1.500     -      

omkostninger Noder/bibliotikar  1.750     -      

Sceneleje  -      

Lokaleleje, koncert  500     -      

Lokaleleje, øve  550     -      

Instrumentleje inkl. transport  3.000    

Stemning af instrument  1.500    

Regissør  5.000    

Liveoptagelse af koncert  12.500    

Andet  -      

PR og salgs- Tryksager  4.000     -      

omkostninger Annoncer  17.500     -      
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Web  1.000     -      

Grafik  3.500    

Uddeling af tryksager  2.500    

Andet  -      

Administration Producent  -      

Bogholder  4.000     -      

Administration  7.500    

Booking  4.000    

Kontorartikler  1.500    

Koda  -       -      

Transport/Hotel mm. Transport  3.500     -      

Hotel/ophold  -       -      

Forplejning  500     -      

Uforudsete udgifter Uforudsete  5.000     -      

Udgifter I ALT  133.800     -      

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

Publikumsantal forventet / realiseret  200    

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

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

Udfyldes ved evt. regnskabaflæggelse - efter tilsagn

Særlige specifikationer:

Kommentarer/forbehold
Vores samlede fondsstøtte behov for koncerten er 118.800 kr., som der kan ses i den særskilte budget for
København. Da projektet indeholder også en koncert i Helsingør, vedhæfter vi også budget for hele projektet
for orienterings skyld. Vores samlede fondsstøttebehov for projektet er 229.100 kr., som der kan ses i
budgettet. Vi henvender os i første omgang til nogle af de ca. 25 fonde som har støttet os i løbet af årene,
samt evt. andre fonde senere, i håb om at opnå støtte fra ca. 5-6 fonde á ca. 50.000 kr., samt evt. nogle
mindre fonde. I budgettet kan man også se de to fonde som allerede støtter os, men da disse støtter flere (og
større) projekter i 2022-23 samlet, er det på nuværende tidspunkt forventet at de bliver allokeret tidligere. For
projekterne i 2022 er det p.t. lykkedes os at indsamle 970.000 kr. i fondsstøtte fra 17 fonde, hvor vi stadig har
brug for godt halv million kr.

Tilskudsmodtagers erklæring

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

Dato Tilskudsmodtagers underskrift

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