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Kære Betina,
Vedhæftet er ansøgning til projektet Pianister i Nord.
Vil du bekræfte modtagelse?
Venlig hilsen
Line Møller
Afdelingsleder
Aalborg Kulturskole
Skoleforvaltningen
Nordkraft Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg
Tlf. 9931 4143
www.aalborg.dk
www.aalborgkulturskole.dk
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Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
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Ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Kort ansøgning sendes til betina.toender@aalborg.dk
Projektets titel

Pianister i Nord

Kontaktoplysninger på
projektets ansvarlige /
kontaktperson

Line Møller
Afdelingsleder Aalborg Kulturskole
99314143 / 25204143
Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
CVR: 29189420

Projektets øvrige
samarbejdspartnere?
Hvem er de og hvad består
samarbejdet i?

I 2019 havde vi bred (lokal) opbakning til konkurrencen, det forventer vi at have
igen. Vores samarbejdspartnere gav os opmærksomhed i form af gaver til
deltagere, omtale, engagement af deltagere efterfølgende etc.

Projektets målgruppe /
publikum?

Konkurrencen er åben for pianister under 20 år, som er bosiddende i Danmark,
Grønland eller Færøerne og/eller er elever ved en læreanstalt i Danmark
(Kulturskole, Musikskole, konservatorium eller tilsvarende).

Klaverstemmeren
Musikkens Hus
Aalborg Symfoniorkester
Aalborg Kammermusikforening
Utzon
Gradus Junior college
Nordisk kammermusikfestival
Skagen kammermusikfestival

Juryen består af internationalt anerkendte danske pianister
Konkurrencen giver anledning til, at lokale klaverelever (også elever, der ikke
deltager i konkurrencen) vil møde andre unge, som deler samme interesse.
Konkurrencen åbner for dialog og sparring mellem lokale klaverundervisere.
Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

I 2019 afholdt vi et regionalt pilotprojekt forud for dette større set-up, og allerede
dengang var der stor interesse og bevågenhed fra talentmiljøer i resten af landet.
Ligeledes har flere professionelle aktører meldt sig på banen med tilbud om at
engagere konkurrencedeltagere på festivaler, invitere deltagere til kurser, forære
deltagere noder/koncertbilletter etc.
Konkurrencen er fortsat afgrænset til pianister, men det er et stort ønske på sigt,
at udvide med ”Blæsere i Nord” og ”Strygere i Nord”.
Denne konkurrence er derfor i høj grad med til at brande Aalborg, som en
kulturby, hvor vi har et stærkt talentmiljø, uddanner dygtige instrumentalister og
hvor den klassiske musik lever i bedste velgående, også blandt børn og unge. Den
er ligeledes med til at styrke et klassisk undergrundsmiljø og fremme udviklingen
af lokale klassiske talenter.

Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Der ansøges om 80.000kr.
Egenfinansiering er 30.000kr.

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

Lige nu: vi er i gang med at sende informationer om konkurrencen ud.
1. april: tilmeldingen åbner
1. juni: frist for tilmelding
juni: pre-jury udvælger deltagere på baggrund af indsendte lydfiler
1. juli: gives svar på udvælgelse
3. oktober: afholdes konkurrencen i Byrådssalen i Nørresundby

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

Vi har et stærkt netværk i det klassiske miljø og kontakter derigennem undervisere
direkte.
Plakater sendes rundt til relevante institutioner
På Facebook køres sponsorerede opslag både før under og efter konkurrencen
Vi har hjemmeside med info, regler etc.
Der er en tæt kontakt til lokale medier ift. omtale
Lokale kulturaktører inddrages
Omtale via festivaler, kurser etc., hvor deltagere fra konkurrencen efterfølgende er
med
Konkurrencen afholdes centralt i Byrådssalen i Nørresundby, hvor der vil være
åbent og fri entre for alle interesserede

Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Se vedhæftede regneark

Evt. andre relevante
oplysninger

Der kan læses meget mere om konkurrencen, baggrund og regler for deltagelse på
vores hjemmeside
https://www.aalborgkulturskole.dk/Default.aspx?ID=559

Kulturens Udviklingspulje 2020
Udfyld regnearket, gem den, og vedhæft den din ansøgning til Kulturens Udviklingspulje,
betina.toender@aalborg.dk
Ansøger:
Aalborg Kulturskole, v. afdelingsleder Line Møller
Projektets titel:
Pianister i Nord

Budget og finansieringsplan
Indtægter / finansiering

noter

Lærertimer til planlægning og afvikling
Ledertimer til planlægning og afvikling
Pedel / produktion
Koordinatortimer til planlægning og afvikling

10.500,00
8.000,00
4.500,00
7.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Indtægter i alt

30.000,00 kr.

Udgifter / budget
Præmiesum
Jury
Pre-jury
PR
Instrumentleje

noter
30.000,00
34.000,00
7.000,00
3.000,00
6.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Udgifter i alt

10.500,00
8.000,00
4.500,00
7.000,00
110.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Resultat

-80.000,00 kr.

Lærertimer til planlægning og afvikling
Ledertimer til planlægning og afvikling
Pedel / produktion
Koordinatortimer til planlægning og afvikling

Noter

