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Kære Mie Friis Larsen
Du ønskes et rigtigt godt nytår.
Jeg vil på vegne af Dragør Kunst Festival tillade mig at søge om tilskud til årets festival.
Vi søger om et tilskud på dkr. 35,000.- der skal bruges til at dække udgifter til leje af telte,
reklame, skilte, musik, ekstra aktiviteter ifb. Jubilæum m.m. Jeg har vedhæftet et budget.
Dragør Kunst Festival har i år 10 års jubilæum og det skal fejres med lidt ekstra aktivitet.
bl.a. vil vi invitere en lokal kunstner til at 'live painte' og dette maleri og flere andre
kunstværker doneret af deltagerne, vil blive solgt på auktion om søndagen. Pengene går
til Hospitalsklovnene og derfor vil vi lade festivalen være i klovne 'mode'. Der vil være
klovne til stede på pladsen under festivalen.
Kunst festivalen afholdes hvert år i den anden weekend af juli (13 og 14/7). Der vil blive
plads til 30 små boder hvor lokale og nationale kunstnere kan vise deres værker frem.
Jeg har talt med flere både handlende og beboere der ikke ville undvære denne event.
Arrangementet der trækker rigtig mange mennesker til byen er til stor gavn for
kommunen, byens handlende og de mange turister vi møder hvert år.
Vi anslår at der i 2018 har været over 3000 gennem Badstuevælen i de dage.
Lidt historie:
Kunstfestvalen blev startet i 2009 af det kunstelskende ægteparret Ingela og Per
Anderson fra 'Øl vin og spiritus butikken' Kastrup's på Kongevejen. De første par år var
teltene opsat ned gennem gågaden, men flyttede senere til Badstuevælen. Festivalen blev
herefter tilrettelagt af Berith Culmsee nogle år og er nu underledelse af en forening:
Foreningen Dragør Kunst Festival.
Er der oplysninger eller andet du mangler er du velkommen til at kontakte mig.
I håb om din velvilje og din hjælp til at få Dragør Kunst Festival op at står igen i år.
På forhånd tak.
Cvr.: 39026422
Bank: Arb.Landsbank Konto nr.:53250248058

Venlig hilsen / Best regards
KENNETH HØST RING
Booking specialist Bring Danmark
image artist
formand
Dragør Kunst Festival
tlf.:31226977

Budget Foreningen Dragør Kunstfestival 2019
Udgifter:
Leje af telt
29.000
Forsikring
3.000
Annonce m.m.
2.500
Musik
4.500
Vagt
3.500
Diverse (10 års jubilæum) 3.000
Udgifter i alt

45.500

Indtægter:
Deltager gebyr 30 á 600

18.000

Indtægter i alt

18.000

Underskud festival 2018 27.500

