
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 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 -                 
Staten Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg 

og Legatudvalg for musik kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 -                 
Fonde Dansk Komponist Forening komponisthonorar kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 -                 

Wilhelm Hansen Fonden kr. 30.000,00 kr. 30.000,00
Augustinus Fonden kr. 50.000,00 kr. 50.000,00
DMF Gramexmidler kr. 20.000,00 kr. 20.000,00
DKF Koncertproduktion og formidling kr. 25.000,00 kr. 25.000,00
Wiliam Demant Fonden kr. 25.000,00 kr. 25.000,00
Sallingfondene kr. 50.000,00 kr. 20.000,00
Det Obelske Familiefond kr. 40.000,00 kr. 40.000,00
Dansk Artist Forbund kr. 5.000,00 kr. 5.000,00
Knud Højgaards fond kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 -                 
Louis Hansen fonden kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 -                 
Beckett Fonden kr. 20.000,00 kr. 20.000,00

Sponsor Bidrag -                 
Billetindtægter 400 x 175 kr. 70.000,00
Barindtægter mm. Bar -                 

Andet -                 
Egenfinansiering Eget bidrag -                 
Indtægter I ALT kr. 495.000,00 -                

UDGIFTER Antal Beløb
Honorarer Musiker 6 kr. 325.000,00 kr. 325.000,00 -                 

RUDY - Ny ballet af Lasse Schwanenflügel Piasecki og Marie Brolin-Tani



Komponist 1 kr. 100.000,00 kr. 100.000,00 -                 
Dirigent -                 
Lydtekniker 1 kr. 35.000,00 kr. 35.000,00 -                 
Lystekniker -                 
Tekniker -                 

Koncert- Leje af lyd/lys -                 
omkostninger Nodeleje -                 

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

PR og salgs- Tryksager -                 
omkostninger Annoncer -                 

Web kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 -                 
Andet -                 

Administration Producent -                 
Bogholder kr. 2.000,00 kr. 4.000,00 -                 
Koda -                 

Transport/Hotel mm. Transport kr. 6.000,00 kr. 6.000,00 -                 
Hotel/ophold -                 
Forplejning kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 -                 

Uforudsete udgifter Uforudsete kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 -                 
Udgifter I ALT 495.000      -                
RESULTAT, Indtægter minus udgifter (Skal balancere)** -              -                
Publikumsantal forventet / realiseret 400            

*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:

Udfyldes ved evt. regnskabaflæggelse - efter tilsagn

RUDY er udtaget til K:Selekt, et samarbejde mellem Det Kgl. Teater og Statens Kunstfond. Herigennem dækkes
udgifter til koncertsal, samt sal til prøveperioden i november. RUDY er en co-produktion mellem foreningen



Tilskudsmodtagers erklæring

9/9/22
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

udgifter til koncertsal, samt sal til prøveperioden i november. RUDY er en co-produktion mellem foreningen
Hearmyeyes, Holstebro Dansekompagni og CRAS Ensemble. Sidstnævnte står for finansiering af honorar til
musikere, komponist og lydtekniker, samt rejseudgifter til prøver i Holstebro. Resterende udgifter i forbindelse
med produktion af forestillingen afholdes af Hearmyeyes og Holstebro Dansekompagni, og er derfor ikke en del
af dette budget.

Kommentarer/forbehold



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


