Bilag 1 til ansøgning om honorarstøtte for rytmiske spillesteder i 2019
High Voltage for 2. halvår 2019
Vejledning:
Alle felter skal udfyldes. Det udfyldte bilag skal vedhæftes som fil til den elektroniske ansøgningsformular.
Yderligere 3 bilag (excel-ark) skal udfyldes og vedhæftes den elektroniske formular.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navn

på spillested/musikforening og kommune

High Voltage
Københavns kommune
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreløbig evaluering af året 2018:
1. Beskriv, hvad I har opnået i forhold til de idéer og visioner for koncertvirksomheden, som I beskrev i
ansøgningen for 2018.
Vi opnåede at få flere åbningsdage og dermed flere koncerter og at få optimeret de fysiske rammer for både
publikum, de optrædende og klubbens ansatte. Vi har fået lavet nye aftaler med klubbens lydmænd, så disse får
mere i løn. Vi har haft stor glæde af de unge udfordrede mennesker vi har inde på “kommune aftale”. De er
glade for at være hos os og for opgaverne og har styrket den service vi har overfor de besøgende artister. Alt
dette er meget tilfredsstillende.
Og 2. Fik I de ønskede orkestre?)
Ja det fik vi mere eller mindre. Nogle af de ønskede blev ikke realiseret, men så var der nogle andre positive
overraskelser der dukkede op i stedet i løbet af året.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spillestedets/musikforeningens musikprofil
Beskriv udførligt jeres idéer og visioner for koncertvirksomheden. Hvad gør I og har I eventuelle fornyelser i forhold
til:
•

Koncertformen:
Vi afvikler de fleste af vores koncerter efter ret “almindelig” model med et eller to supportbands og et
hovednavn. Vi laver dog relativt ofte mini festivaller med en større line-up og/eller over flere dage hvor vil
åbner tidligere. Disse events går ret godt. Vi er gode til at tematisere de ting vi laver og vi eksperimenterer
også med at blande koncerter og anden underholdning i samme line-up eks. gotisk metal koncert med
freak shows og DJs og lignende. Det er et hit med disse “total-oplevelser”
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•

Repertoire/genrer:

High Voltage er et decideret rock/metal spillested med en stærk identitet. Vi har også indslag fra punk, blues,
country, balkan, klassisk og andet, så længe det passer ind i den overordnede rock/metal oplevelse,

•

Koncertstedet:

High Voltage er et niche sted, med stor vægt på æstetik og indretning og vi har en meget stærk identitet. Bl.a. er
scenen er en flot “teater scene”. Vi leverer fuld backline til de besøgende bands hvis de ønsker at bruge det. Det er
særligt populært for udenbys orkestre der dermed sparer at skulle leje stor bil. Vi har fine backstage forhold og
meget fine lydforhold. Der er konstant udvikling på klubben, for at gøre den bedre for alle. Vi reparerer og
optimerer hver uge. High Voltage er en “total oplevelse” som er elsket og bands og publikum.

•

brug af frivillig arbejdskraft:
Vi har haft stor glæde af at have nogle unge mennesker på aftale fra kommunen. Det vil vi gøre os mere i
fremover også. Vil kan godt lide at betale folk for deres arbejde, men forstår behovet og vigtigheden af at
bruge frivilligt arbejde også.

•

markedsføring:
Vi markedsfører os på Facebook og Instagram. Både gratis og betalt. Vi har derudover plakater og flyers
ude i byen og til events.

•

Publikumsudvikling, både eksisterende og nye publikumsgrupper
Vi er stolte af at have 3 generationer blandt vores publikum. Vi ser hele familier besøge os igen og igen.
Vores stampublikum er i alderen 18-60+ af begge køn. Vi har en del besøgende fra udlandet, særligt fra
Sverige og Tyskland der rejser hen til os for særligt vores psychobilly og sleaze rock events.

•

Andet:
High Voltage kommer til at få en stor overhaling i August og September med skabelsen af flere
siddepladser og bedste lyd og lysforhold. Vi er i tæt kommunikation med landets førende booking
bureauer, musikerne og nogle af landets bedste leverandører for at finde de bedste løsninger.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor mange koncerter forventer I at afholde i alt i 2019?

Antal: ca. 200

Hvor mange klip (á 1.040 kr.) søger I Statens Kunstfond om i 2019? Antal: 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billetpriser
Billetpris, normale arrangementer: 70,Billetpris, særlige arrangementer: 100,- til 250,-
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