Kære Kultur- og fritidsudvalget

Vi søger hermed de udisponerede midler. Vi søger om støtte til et kompetenceudviklingsforløb
for vores organisation, VOID Copenhagen, en sammenslutning af VOID International
Animation Film Festival, Copenhagen Short Film Festival og A Magazine by VOID.

Ansøgt beløb 15.000 kr.

I denne ansøgning finder i
-

Projektbeskrivelse

-

Budget

-

Nøgletal for organisationen

Projektbeskrivelse

Vi lægger i VOID Copenhagen stor vægt på at skabe kontinuitet og udvikling af vores festivaler
og magasin, baseret på evaluering og erfaringer fra forrige afviklinger og udgivelser. Dette kan
kun lade sig gøre hvis vi fastholder vores personale, samt fortløbende udvikler en fælles
organisationskultur. I ønsket om at skabe en mere stabil organisation, slog VOID Festival,
Copenhagen Short Film Festival og WeAnimate Magazine derfor deres administrative kræfter
sammen i 2019, og siden hen har vi styrket både festivaler og publikation, ved at udnytte
synergien i deling af erfaringer, personale, udstyr og lokaler. Dette har effektiviseret vores
økonomi, styrket vores position som relevante københavnske kulturtilbud, udvidet vores
frivilligenetværk og gjort det muligt at fastholde og kompetenceudvikle organisationens
medarbejdere. Vi har siden starten af vores festivalarbejde været støttet af en række offentlige
instanser, heriblandt Københavns Kommune og Det Danske Filminstitut. Vi har også haft gode
samarbejder med animationsbranchen, hvor Animationssammenslutningen har bevilget
treårig støtte til udviklingen af magasinet og VOID i 2019 modtog en sær-Bodil for indsatsen
for animation. Organisationen har desværre ikke lykkedes med at komme igennem med
ansøgninger til større private fonde, fx A. P. Møller fonden, 15. juni fonden eller Det Obelske
Familiefond.
Samtidig står vi på et stadie i organisationens udvikling, hvor vi ønsker at udvide vores budget,
da vi har udviklet, og er klar til at starte, flere projekter der vil løbe over en årrække – men
dette skal ikke gennemføres på offentlig støtte alene.
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Derfor søger vi om 15.000 kroner til at gennemføre kompetenceudvikling i fundraising. Vi har
meget simpelt sagt, brug for en mindre støtte nu, for at vi i fremtiden bedre kan udnytte
organisationens allerede store erfaring i opstart og udvikling af kulturprojekter, uden i samme
grad at være afhængige af offentlig støtte.
Et kompetenceudviklingsforløb vil også være viden vi kan tage med i alle tre dele af
organisationen og styrke både festivalerne og publikationens muligheder for I fremtiden at
kunne professionalisere og forbedre vores kulturelle produktioner. Kurset består af sparring
og konsultation ved Fundraiser Sine Smed fra Fundraiseren, i samarbejde med fundraiser
Laurits Pedersen.
Vi vil være tre personer der deltager i kompetenceudviklingen, Anne Winberg, Betina Husen
og Laurits Pedersen, der alle tre arbejder fast i organisationen, og hjælper hinanden med
opgaver på tværs af ansvarsområder.
Anne Winberg – Festivalleder for VOID Copenhagen, grundlægger og leder af VOID IAFF
siden 2015.
Betina Husen – Festivalleder for Copenhagen Short Film Festival siden 2011.
Laurits Pedersen – Fundraiser for organisationen, har arbejdet med fundraising på tværs af
festivalerne siden 2019.
Sine Smed - arbejder for Fundraiseren.dk, som har lavet en lang række kurser og
kompetenceudviklingsforløb, bl.a. også for Københavns kommune. Yderligere laver hun også
fundraising for en række kulturaktører og har flere års erfaring indenfor området.

Vi vil få mulighed for at styrke vores forståelse for fundraising, dele erfaringer mellem hinanden
og klargøre en skitse til at ansøge en række kulturpuljer, der dækker meget andet end
filmbranchen. På den måde håber vi at kunne øge mulighederne for at vi i fremtiden kan
finansiere flere penge til filmkulturelle københavnske projekter, der vil være mindre afhængige
af kommunens støtte.
Udviklingsforløbet vil blive afholdt i vores lokaler på Vesterbro og vil bestå af forskellige møder
og sparringsessions efter behov - vi forventer at det samlet vil løbe i 60 dage i perioden medio
juli – medio september.

Dato 07-07-2020
______________________
Med venlig hilsen
Anne Winberg, Festivalleder VOID IAFF // anne@voidfilmfestival.com // 30272733
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Budget
Tilskudsmodtagers navn: VOID Copenhagen
CVR: 37794767
Eventets navn: VOID Copenhagen Kompetenceudvikling
Projektperiode: 1. juli 2020 - 1. september 2020
Projektperioden er lig med udgiftsperioden, dvs. den starter når de første udgifter afholdes og slutter, når
den sidste udgift er afholdt.

Indtægter
Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov.

Budget

Tilskud fra Københavns Kommune
INDTÆGTER I ALT

15.000
15.000

Udgifter
Posterne er eksempler, der kan ændres efter behov

Budget

Honorar for afholdelse af kursus
Forplejning
UDGIFTER I ALT

14.500
500
15.000

RESULTAT

0

Budget året
før
(hvis der er
givet tilskud
året før)

Notér om beløbet er
ansøgt eller allerede
bevilliget.
ansøgt

Budget året
før
(hvis der er
givet tilskud
året før)

Kommentarer/forbehold:
Vi beregner uden en evt. usikkerhedsmargin, da udgifterne er meget forudsigelige og vi ikke forventer
nogle fravigelser i budgettet.
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VOID // Nøgleoplysninger 2020
NAVN

VOID COPENHAGEN

ADRESSE

Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V

CVR

37794767

EMAIL

anne@voidfilmfestival.com

VOID COPENHAGEN
En sammenslutning af VOID International Animation Film Festival, Copenhagen Short
Film Festival & WeAnimate Magazine
FASTE FRIVILLIGE

10-16

FRIVILLIGT NETVÆRK

40-80

ÅRLIGE EVENTS

2 Festivaler og 2 publikationer

ÅRLIGT PUBLIKUM

Ca. 2000 publikum og 1600 læsere

SAMARBEJDSPARTNERE
DFI // Cinemateket // Charlottenborg Kunsthall // Svendborg Graphic // Mix Copenhagen //
Producent Rettigheder Danmark // Anis – The Animation Society // Viborg Animation Festival
// The Animation Workshop // Den Danske Filmskole // Truemax Copenhagen Academy //
Danske Film Instruktører // FAF (Film og tv-arbejdernes fagforening) // Østerland Tehus //
Kims (ORKLA) // The Human Hotel // Reanima International Film festival Bergen (Norway) //
Frederikstad Animation Festival (Norway) // CEE Animation (Central and Eastern Europe) //
Women in Animation (US) // Kaboom international animation film festival (NL) // Polish Film
Institute // Czech Cinematography Fund // Hungarian Film Fund // Creative Europe desks i
Danmark, Tjekkiet, Polen, Ungarn // Ambasaderne fra Letland, Tjekkiet, Polen, Ungarn,
USA, Israel // Italian Institute of Culture in Copenhagen // Goethe Institute Copenhagen // Institute Francais Copenhagen // Kickstarter (US) // Danmarks Radio (DR) // Academy Film Archives (US).
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