Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst - børn, unge og voksne (juni)
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig).
Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende oplysninger.
Det CPR/CVR, der anføres i ansøgningen,vil være tilknyttet hele sagsforløbet i forhold til
bevilling, udbetaling og afrapportering samt indberetning til SKAT.
Det er ikke muligt at ændre dette efterfølgende.

Hvordan ansøger du?

Person (CPR)
Forening, institution eller virksomhed (CVR)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

By og postnummer

Land

Målgruppe
Børn og unge
Delvis børn og unge
Voksne

Projekttitel

Vælg den scenekunstneriske genre, projektet tilhører:
Gadeteater / Site specific
Koreografisk/bevægelsesbaseret
Nycirkus
Objekt/animation
Performance
Tekstbaseret
Tværæstetisk
Udvikling, herunder udvikling af ny dansk dramatik (maks. kr. 150.000)
Afkryds den kategori/genre, der er mest central for værket.

Søges der tilskud til projekt eller drift?

Vi søger støtte til
Derefter et kort resumé af det
ansøgte (koncept, tema og
grundidé).
Eventuelle samarbejdspartnere
(maks. 1000 tegn inkl. mellemrum)

Er der søgt støtte til dette projekt før?
Hvornår?
På hvilken måde er projektet ændret i forhold til
den tidligere ansøgning?
Er der søgt om støtte til projektet fra andre
udvalg? Angiv hvilke(t).
Navne på forestillingens dramatiker, instruktør,
koreograf, scenograf og medvirkende
udøvende kunstnere.
Oplys følgende om forestillingen(erne):
Forventet antal opførelser, planlagte
spillesteder og evt. planlagte genopsætninger.
Hvilken sæson forestillingen har premiere.
(Maks. 1000 tegn inkl. mellemrum)

DANMARK

Projektperiode
Startdato for udgiftsperiode (eksempel 01-01-2018)
Slutdato for udgiftsperiode (eksempel 01-01-2018)

Ansøgt beløb DKK

Samlet budget DKK

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen. Der kan kun vedhæftes PDF- og Excel-filer.
Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.

Projektbeskrivelse (maks. 2 sider) - pdf

CV i punktform på medvirkende kunstnere med
foto (maks. 1 side pr. person) i et samlet dokument
- pdf

Budget (skemaet skal anvendes) - Excel

Følgende bilag kan eventuelt vedhæftes ansøgningen

Dokument til links - pdf

Synopsis eller manuskriptudpluk ved ansøgning
om tilskud til ny dramatik
(maks. 2 sider) - pdf

E-mail for indsendelse og kvittering

