Dragør d. 31. Januar 2022
Til Dragør kommune
Som medlem af Dragør gospelkors bestyrelse, tillader jeg mig at ansøge om et økonomisk
tilskud til koret.
Vi har tidligere været begunstiget med tilskud fra Kultur- og Eventpuljen, hvilket har
bevirket, at vi har været istand til at afholde nogle rigtig gode koncerter i Dragør – stort tak
for det.
Dragør Gospelkor har eksisteret siden 2016.
Foreningens formål er, at udøve gospelmusik samt at afholde koncerter. Alle med
interesse for gospelmusik samt rytmisk korsang kan optages i koret. Vi er p.t. ca. 34
betalende medlemmer, der øver hver mandag aften i Dragør Kirke under ledelse af vores
dygtige korleder Louise Kofoed. Koret har ligeledes tilknyttet pianist Mads Søndergård både til øveaftnerne og koncerter.
Vi har efterhånden afholdt en del koncerter i Dragør – julekoncert, forårskoncert, samt
været en del af “levende låger”, kulturnat i Dragør, samt en årlig julekoncert på
Plejehjemmet Enggården, men også sunget ved private arrangementer og foreninger bl.a.
Borgerforeningen.
I forårssæsonen 2022 har vi planlagt en forårskoncert samt en workshop. Søndag d.1. maj
holder vi forårskoncert i Dragør kirke, og lørdag d. 12. marts håber vi på, at kunne holde
en 3 timers workshop i kirken.
I september forventer vi ligeledes, at skulle deltage i Dragør Kulturnat.
Da vores medlemskontingent på kr. 900 udelukkende dækker lønudgifter til korleder og
pianist ansøger vi Kultur- og Eventpuljen om, et tilskud til de 3 arrangementer.
Det er vores korleders ønske, at pianisten får følgeskab af en trommeslager samt en
basist. At få et "band" til arrangementerne, vil understøtte vores Gospelsang og give
tilhørerne en større musikalsk oplevelse.
Udgifter til forårskoncerten - korleder, pianist samt 2 musikere vil være ca. kr. 7500.
Udgifter til Workshop vil være ca. kr. 3000.
Vi tillader os allerede nu at ansøge om tilskud kr.1500 til Dragør kulturnat, da
arrangementet ligger umiddelbart efter sommerferien.
Det kunne være dejligt, hvis kommunen kunne tilgodese os med et økonomisk tilskud på i
alt kr. 12.000.
Vi håber på et positivt svar.
Med venlig hilsen
Kirsten Kirkegaard
Drogdensvej 1
61670440
Kirsten.kirkegaard@gmail.com

