f'7'/958.3
REGIONRÅDET

FOR

Midt—Gudbrandsda1

SØKNADSSKJEMA
Regionrådets

Navn

støtteordning

for arrangement

våren 2017

\finstra Musikklag

Adresse
Postnr og poststed

2640 Vinstra

Navn kontaktperson

Tove Marie sou:

Tlf

97503324

E-post

to-soll@online.no

Skal andre klubber/
foreninger/foretak

stå som medsøker?

Nei

Kort beskrivelse av søkeren, bakgrunn,

Vinstra Musikklag grunnlagt 189o_

tidligere arrangement,

Arrangør av MjølbøIa-Festivalen for 4. gang.
Vi er i dag 22 medlemmer.

status økonomi.

Revider regnskap for 2016 vedlagt.

Navn på arrangementet
Hvor skal arrangementet

avholdes?

Tidspunkt for awikling

Forventetantall deltakere
Forventet publikumstall
Forventet media oppslutning

Mjglbgla_Fesfivalen
Kmklai Sadorpfienet

8.-10. september 2017
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Aviser og lokal N

Regionrådet

for Midt-Gudbrandsdal
Nedregate

54, 2640

Vinstra

www.midt-gudbrandsdalmo

REGIONRÅDET

FOR

Midt—Gudbrandsda1

Hva søkes det støtte til? (beskriv
utvikfingstfltak)
Hvilke effekter

forventes

utviklingsprosjektet

det at

V“ gi for

arrangementet/arrangøren

Markedsføring og honorar til lokale artister,
Arve Tellefsen og musikalsk leder Eldar Nilsen
Bygge korps, bruke lokale aktører og kulturskole

Vise vàr flotte natur i Nord-Fron kommune
og

Og ikke minst Vinstra By trenger korps!

omgivelsene?

ron u urs oe,

Evt. samarbeid lag/foreninger
Evt. samarbeid

ins ra

oe orps,

Muk m ns
llmannsla
PeerG nt teaterl
Vi har et godt samarbeid med næringslivet. De benytter

næringsliv

sponsing av Mjølbøla-Festivalen. Uten et samarbeid
med det lokalt næringslivet hadde det ikke blitt noen festival.

Søknadsbeløp

105000:

Spesifiser søknadsbeløpet på

25.000,- Markedsføring/ annonser

kostnadsposter

20.000,-

og Iegg

Ved

-

Markedsføringsmaterielll

reklamekostnader

30.000,- Honorar artister

:3f:_ll_t:g?)SJett for arrangementet

30.000,-

Honorar

musikalsk

leder/ dirigent

Er det søkt om annen finansiering?
Evt. hvor og søknadssum

Kultunnidler i Nord-Fron kommune 20.000,-

HV3el' eâenflflaflsleflflgefl l Prosjektet?

Skaffesponsormidlerog dugnadsinnsats

Skriv eventuell relevant informasjon her:
Arrangementet

går over 3 dager men konsertdagen

er lørdag 9. september.

Det er lagt opp til underholdning langs Per Gynt setervei /Afstjønna

som er gratis for alle.

På konserten er det inngangspenger.
Vi lager en festival der både unge musikere med forskjellig musikkkultur
og voksne
spiller pà lag. Sangvokalist
og kor samt vårt største trekkplaster,
Arve Tellefsen.

musikere

Må ikke glemme vàr musikalske leder Eldar Nilsen, som i dag er dirigentmajor for
Hans Majestet Kongens Garde.

Spesifisering

av eventuelle

vedlegg

evi e regns ap

r

Regionrådet

for Midt-Gudbrandsdal
Nedregate
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