Velkommen (/) > Opret ansøgning (/opretansoegning/) > Den Gode Lyd

Den Gode Lyd
1 Information om organisation

2 Ansøgning

Organisation *

Adresse *

Postnummer *

0/4
By *

Organisationens telefonnummer
Angiv et telefonnummer
0/8
Organisationens e-mail *

CVR-nummer *

0/8
Organisationstype *

Formål og organisering *
Beskriv hvordan jeres organisation/forening er organiseret og hvad jeres primære formål er.

0/500
Har I tidligere søgt Tuborgfondet?
Nej

Ja

Hvis ja; hvornår og opnåede I en bevilling?

Hjemmeside
Organisationens hjemmeside (URL)

Facebook
Organisationens facebook (URL)

Twitter
Organisationens twitter (URL)

Instagram
Organisationens instagram (URL)

Gem og næste
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Den Gode Lyd
1 Information om organisation 

2 Ansøgning

Om projektet


Hvad søger i konkret støtte til? *
Beskriv udstyret, akustikreguleringen eller kompetenceudviklingen I søger til. Hvis I søger til flere forskellige ting, så skriv hvad I
prioriterer højest.

0/2000
Formål med projektet *
Beskriv projektets centrale formål og hvilke forandringer det vil skabe for koncertoplevelser og/eller koncertudbuddet.

0/750
Hvem får glæde af projektet? *
Beskriv hvilke unge (alder, køn, geografi mv.) og hvor mange unge der får glæde af projektet.

0/500
Hvilket udstyr og/eller akustikforhold har I på nuværende tidspunkt? *
Inkluder eventuelt link til jeres tekniske specs.

0/1000
Hvem er målgruppen for jeres koncerter og hvor mange besøgende har I årligt? *

0/500
Skriv en liste over de seneste 12 måneders afholdte koncerter og offentliggjorte koncerter i fremtiden. *
Noter dato, bandnavn og nationalitet i parentes. Fx 01.01.2022 Tuborgfondet (DK)

0/2000
Samarbejder i med andre om projektet? *
Fx andre koncertarrangører

0/500

Hvor skal bevillingen bruges


Hvor finder projektet sted? (Vælg gerne flere fra listen)
Valg- eller søgeindstillinger



Projektperiode


Startdato *
På hvilken dato forventer I, projektet begynder.



DD-MM-YYYY
Slutdato *
På hvilken dato forventer I, projektet slutter.



DD-MM-YYYY

Økonomi


Ansøgt beløb *
Hvilket beløb søger I om?

Projektets samlede budget *
Indtægter/rabatter ved salg af brugt udstyr, leverandørrabatter eller kick-back-aftaler med leverandører skal medtages i budgettet.

Søger I støtte hos andre?
Nej

Ja

Uploads (PDF)
Husk at vedhæfte tilbud fra en leverandør. Det er en god idé at indhente tilbud fra minimum to leverandører

Upload budget*

Type 

Emne

Der er ingen poster at vise.

Forrige

Indsend ansøgning

Upload seneste årsregnskab*

Upload tilbud*

Dato for oprettelse 

