Modtaget d. 3. marts 2016 på mail
Kære Karina
Restaurant Beghuset ansøger hermed Dragør Kommunes Kultur- og eventpulje om støtte til afholdelse af
koncerter i 2016.
Restaurant Beghuset har gennem flere år afholdt kulturelle arrangementer, og vi har via vort eget netværk
kunnet tiltrække meget spændende kunstnere og foredragsholdere.
Således har vi i de seneste måneder kunnet byde f.eks. Søs Fenger, Johannes Møllehave, Mikkel Beha
Eriksen og Ghita Nørby velkomne hos os, og hver gang har der været fuldt hus.
Vi kan på vores websalg se, at gæsterne kommer fra mere end 45 forskellige danske postnumre, så
arrangementerne har stor gennemslagskraft og skaber en stor synlighed for Dragør.
Styrken for arrangementerne er, at de foregår i intime og autentiske Dragør-rammer, men det er en endog
meget stor udfordring, at Beghuset kun kan rumme et begrænset antal gæster.
Vi har været meget afhængige af at trække på eget netværk, og har fået de fleste af arrangementerne til en
særdeles attraktiv pris. Vores store bekymring er, at vores netværk ”bliver slidt” ved at stille op på denne
måde, og at vi er ved at løbe tør for nye kunstnere.
Derfor ansøger vi Dragør Kommune om støtte på kr. 25.000, som vil gå til at booke nye og spændende
kunstnere, som f.eks. Rasmus Tantholdt, BS Christiansen og Mads langer, som kan tiltrække nye
målgrupper til byen.
Det ansøgte beløb vil udelukkende gå til kunstnerhonorarer, og vil ikke bidrage til Restaurant Beghusets
indtjening.
Vi har gode erfaringer med gæster, som via vore arrangementer får øjnene op for Dragør. Mange af de
hidtidige ”ambassadører” har primært tiltrukket et voksent publikum, og nu drømmer vi om at få en større
skare af unge mennesker til at opdage vores dejlige by.
Arrangementerne er åbne for alle, og selv om der kommer mange gæster udefra, tiltrækker vi også et stort
Dragør-publikum, som får øjnene op for vores egen by, vores egne arrangementer og vores lokale
restaurations- og handelsliv.
Vi håber meget, at Dragør Kommune vil stille sig positive over for ansøgningen – det vil være altafgørende
for den fremtidige udvikling af Dragør som koncert-by. Vi er meget åbne over for en dialog med andre
aktører og over for at lave fælles bookinger af kunstnere – og vi ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Charlotte og Kim Gravenhorst
Restaurant Beghuset

