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Ansøgning om 20.000 kr. (2x10.000) til støtte af afholdelse af
Danish Open Bellydance 2018 samt en gratis workshop for ALLE interesserede.
Danish Open Bellydance er år for år vokset i 2018 slog vi alle tidligere rekorder, da hele 30 nationalitet var
repræsenteret under afholdelsen af festivalen. Vi har hvert år forsøgt at tænke nye tanker, lyttet til hvad deltagere
og publikum efterspørger og forsøgt at tilpasse festivalen. Målet er at tilgodese både de lokale der kommer for at
se et godt show, de professionelle dansere der ønsker at stille op og vinde en internationalt anerkendt
konkurrence, samt dem der kommer for at hente inspiration via workshops.
Vi har fx de seneste år udbudt en gratis begynder workshop, der hvert år får flere og flere deltagere, og som
medvirker, at de lokale borgere får ekstra meget at komme efter. I 2018 fik vi mulighed for, at øge til to gratis
workshops så de rudover en begynder workshop også var plads til en worklshop i den helt nye ’workshou dansestil
’Jallabina’. Vi har lavet shows, hvor vi også inviterer ikke orientalske dansere til at optræde, vi har udvidet antallet
af workshops for at trække flere deltagere til der kommer langvejs fra inkl. fra udlandet, og vi har tilføjet livemusik til
dele af konkurrencen, igen for at trække de bedste danske og udenlandske dansere til.
Derudover laver hvert år gratis show i Glostrup Shoppingcenter, samt ved Glostrup festivalen, hvormed vi skaber
lokal interesse for mavedans i Glostrup, og vi forsøger at inddrage de lokale virksomheder i festivalen, ved at give
dem PR både på vores hjemmeside, Facebook, og i det trykte festivalprogram mod sponsorpræmier.
Danish Open Bellydance 2019 afholdes i weekenden den 8.-10. november, naturligvis endnu engang i Glostrup
Hallen.
Alle der hjælper til i løbet i løbet af året med planlægning og alle der hjælper til i købet af weekenden festivalen
afholdes, arbejder alle frivilligt og ulønnet. Det eneste de får er lidt forplejning, og når vi har råd en t-shirt, samt
eventuelt sponsorerede gaver.
Arrangementet løber rimeligvis rundt og et evt. overskud bruges direkte til afholdelse af kommende Danish Open
Bellydance festivaler. Fx havde vi et lille overskud i 2016, der blev brugt til at betale nogle mere kendte
undervisere/dommere i 2017, hvor der dermed var et forventet underskud på festivalen.
Med så stort et arrangement er der naturligvis mange høje udgifter til f.eks. leje af hal, lyd/lys, forplejning, hotel og
fly til dommerne, live-musik osv. Indtægterne til at dække dette kommer primært fra salg af tilskuerbilletter og
afholdelse af workshops. I 2019 har vi pt inviteret tre rigtig store stjerner indenfor den orientalske dans (David
Abraham fra Argentina, Sadie Marquardt fra USA, Lena Helt fra Sverige som har boet en stor del af sit liv i Cairo) til
at komme og afholde workshops og dømme konkurrencerne, samt optræde i gallashowet. De sidste
dommere/undervisere er pt ikke på plads men det kommer de meget snart.
Trods den store opbakning fra alle sider i den danske ’orientalske mavedans verden’, er økonomien i
arrangementet altid presset, specielt da vi hele tiden gør hvad vi kan for at skabe fornyelse og fastholde interessen.
Som det fremgår af nedenstående 2019 budget er der i et budgetteret underskud på ca. 350,- kr. medmindre vi
enten får støtte eller skærer væsentligt i vigtige poster.
Vi gentager som skrevet den store sussesen og tilbyder en formodentlig to gratis workshop - Prøvetime i
mavedans, samt i Jallabina for alle interesserede. Det har vist sig at interessen har været stor, og det har
efterfølgende fået nogen til at melde sig til på faste hold fx hos FOF i Glostrup.
Vi vil derfor meget gerne kunne lave endnu bedre PR for begivenheden, for på den måde kunne lokke endnu flere
lokale Glostrupborgere til arrangementet, og skabe interesse for dans i Glostrup, hvilket vil hjælpe de lokale
mavedanshold, der udbydes på aftenskolerne i Glostrup kommune.
Desværre er en gratis workshop som bekendt kun gratis for deltagerne, mens der er væsentlige udgifter, i
størrelsesordenen 10.000 kr., jf. nedenstående budget for os som arrangører.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af vores erfaringer fra afholdelse af arrangementet i de øvrige år.
Vi håber naturligvis, at vi igen i år får sponsoreret forskellige gevinster mv. så budgettet hænger bedre sammen.
Budget kan ses nedenfor (separat budget for den gratis workshop, der afhænger af støtte).
Vi håber Glostrup kommune vil bakke op, og vi ansøger derfor om støtte på 10.000 kr. til afholdelse af festivalen og
10.000 kr. til den gratis workshop, i alt 20.000 kr. Såfremt det fulde beløb ikke kan bevilges er vi selvsagt også
taknemmelig for mindre.
I er velkomne til at tage et kig på vores hjemmeside www.DanishOpenBellydance.dk hvor I kan se mere om
konkurrencen eller kig forbi vores Facebookside hvor der er masser af billeder (inddelt i albums). Begge bliver
løbende opdateret og vi har på nuværende tidspunkt primært fokus på 2018 der afholdes om ganske kort tid 9.-11.
november.

Med venlig og håbefuld hilsen
Regitze Rugholm (Noura) & Heidi Mary Lund (Merrild)
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