Ansøgning om 1-årig kulturaftale
Har du en kulturaftale?
Har du en kulturaftale?
Har din forening en 3-årig kulturaftale med
Glostrup Kommune?

Ja

Stamdata
Oplysninger om foreningen
Foreningens navn

Foreningen Glostrup Kulturhus

Kontaktperson

Flemming Brandt

Beskriv aktiviteten, der søges tilskud til

For år tilbage var der koncerter i
Glostruphallen. Koncerter med spisning og
god stemning. De blev afskaffet igen,
angiveligt fordi ingen havde overskud til at
arrangere dem.
Efter mange opfordringer vil vi gerne give
det et forsøg. Vi har haft søgt om tilskud til
arrangementet før - og har også fået
bevilget et tilskud, men p.gr.a. Corona har vi
måttet udskyde det store arrangement.
Vi er ved at indgå aftaler med IF32 Motion
for Livet og muligvis Ejby Fodbold om et
samarbejde i afvikling af arrangementet, der
planlægges til afholdelse i forår / forsommer
2023, så det ikke konflikter med Glostrup
Festival og Kulturnat - eller for den sags
skyld: Vore egne, øvrige koncerter i byen. Vi
håber naturligvis på en fyldt Glostrup Hal,
men budgetterer med 300 gæster.
Vi forestiller os en aften med spisning og let
underholdning under spisningen. Vi
planlægger med en tre retters menu, og
havde en gammel aftale med Den Skaldede
Kok om levering. Menuen vil være en del af
billetprisen og forventes dækket helt af
billettens pris.
Efter spisning lægger vi op til dans. Vi vil
gerne have et navn 'på plakaten', som
glostrupperne lægger mærke til. Men
musikere er dyre, og det vil være vanskeligt
med en billetpris, som vi mener, byens
borgere vil kunne lægge i arrangementet.
Derfor tillader vi os at søge om tilskud, så vi
kan holde billetprisen nede og give byens
borgere mulighed for en hyggelig aften i
deres by.

Ansøgt tilskud

30000

Vedhæft budget for aktiviteten

Foreloebigt budget halbal 2023.xlsx (12 KB)
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