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Noter til budget
29. september 2013
Note 1
7 dages indstudering + 1 koncert i MH som sættes til: kr. 50.000
4 gentagelseskoncerter som sættes til (50.000x4x50%) = kr. 100.000
Note 2
3 dages indstudering + 1 koncert i MH som sættes til kr. 35.000
4 gentagelseskoncerter som sættes til (4x35000x50%) = kr. 70.000
Note 3
Behovet er 10 instruktører i 14 dage. Opgaven er omfattende og indbefatter desuden den
forudgående rekrutteringsproces. Instruktørkorpset er en meget vigtig faktor for
rekrutteringen – både som brandværdi og i processerne. Ligeledes er de en af de primære
nordiske forankringer i ON i DK.
Honoraret på kr. 20.000 er sat efter niveauet i Kristiansand (10x20.000= kr. 200.000)
Note 4
Der er i en videobaseret rekrutteringsproces brug for specialister på især træblæsere
Der budgetters med 4 personer á kr.2.000
Note 5
Instrumentale masterclasses, workshops om bl.a. kompetenceudvikling til fremtidens krav
som orkstermusiker.
Note 6
General Manager i perioden 1.8.13-31.12.14 (18x32.000) 576.000 + feriepenge kr. 72.000.
Perioden dækker, udover 2014, den indledende projekteringsperiode hvor Orkester
Norden overflyttes fra Kristiansand til Aalborg.
Note 7
6 mdr. á kr. 20.000 som fordeles på assisterende personale i perioden fra 1.1.201431.12.2014
Note 8
Afviklingshjælp kursus + turné 2 personer a kr.15.000
Note 9
PC 8.000, Telefon 5.000, reol 1000, printer, 1500, anden hardware 1000
Note 10
Papir, mapper, printerblæk osv.
Note 11
Kontingent Foreningen Orkester Norden
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Note 12
Der forudsættes at medlemmer af kunstnerisk råd (5 personer) indtræder uden vederlag
qua ON´s etiske værdi. Posten dækker afholdelse af udgifter til rådsmedlemmers rejser og
ophold ved 2 årlige samlinger.
(5xrejse á 2500, 5 x hotel a 900, 5 x forplejning á 1000)x2 samlinger= kr.44.000
Note 13
Repræsentation og møder
Note 14
Deltagelse i eksterne møder og konferencer
Note 15
Revision og udarbejdelse af årsregnskab
Note 16
Det er sandsynligt at der i koncerterne vil indgå værker som ikke er frie værker. Der
budgetteres med 5x3780 jf. samtale med Koda = kr. 18,900
Note 17
Der kan evt. indgås aftale med ASO om lån af pauker, slagtøj og harpe, i så fald vil der
givetvis skulle tegnes forsikring. Beløbet sættes til kr.20.000
Note 18
I forbindelse med kurset 2014, som forventeligt er baseret på videoauditions, dækker
posten rejser de største konservatorier for at agitere for kurset. Ved evt. fremtidige
liveauditions vil denne post forventeligt være noget større.
Note 19
Rejser for staben både i forbindelse med kursus og opsøgende arbejde.
Note 20
Rejseudgifter til og fra kursus for dirigent, solist og 5 eksterne instruktører (7x3000)
Note 21
15 rejsestipendier á 1500 til studerende fra Baltikum og Island
Note 22
Dirigent hotel 8 nætter á kr.900
Note 23
Solist hotel 4 nætter á kr. 900
Note 24
Instruktører: 5 eksterne på hotel 15 nætter á 600 = kr.
Note 25
78 deltagere i 15 nætter i 4 sengs værelser incl. Morgenmad på vandrerhjemmet. 20
værelser á 760 x 15 dg. = kr.228.000
Note 26
Dirigent 7x(100+100+300)= kr.3500
Solist 3x(100+100+300)= kr.1500
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Instruktører 14x10x(100+100+150)= kr.49000
Stab 5x14x300= kr.21000
Gæster 10x300= kr.3000
Note 27
Kursusdeltagere (78x14x250)= kr.273.000
Note 28
Beløbet er fiktivt og afhænger af vision og strategi i forhold til markedsføring. Absolut
minimum er:
Webhosting, webredigering (omstrukturering samt ny tekst) løbende opdatering, plakater,
annoncer, koncertprogrammer.
Note 29
Leje af koncertsal og intimsal i Musikkens Hus
Note 30
Transport af musikere og leje af koncertsale i regionen.
Note 31
Interaktive arrangementer i Musikkens Hus med de lokale kulturskoler
Note 32
Der budgetteres med en turné bestående af 4 koncerter på 4 dage. I det første år
planlægges en Danmarksturné fx Århus, Sønderborg, Odense, København (Tivoli).
Turnéen gøres i bus(ser) med transport, forprøve og koncert samme dag.
Der vil være behov for særskilt transport af basser, slagtøj og harpe.
Note 33
Baseret på overslag fra Olesens Busser Støvring: to busser, to chauffører med hotel (tre
nætter) så bussen er til rådighed hele tiden(2x800x3dage) = kr. 66.800
Varebil instrumenttransport europcar 7.500, brændstof ca (1000:7x11) 1.500, færge 800 =
kr. 9.800
I alt kr. 76.600
Note 34
Vandrerhjem til 78 musikere + 1 guide + en sceneopstiller 80x300x4 = 96.000
Hotel til dirigent, solist, leder 3x1000x4= kr. 12.000
Note 35
78+2 personer x 300 x 4 dg = kr. 96.000
Dirigent, solist, leder x 500 x 4 dg = kr. 6.000
Note 36
Lokal markedsføring. Plakat, annoncering.
Note 37
4 koncerter á kr. 50.000
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