Ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Kort ansøgning sendes til betina.toender@aalborg.dk
Projektets titel

Kort og beskrivende titel:
”En dag med søfart til lands og til vands”
eller
”Velkommen om bord – med aktiviteter til lands og til vands”

Kontaktoplysninger på
projektets ansvarlige /
kontaktperson

Navn, titel, adresse, cvr mv.:

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

Samarbejdspartnerne skal være indforstået med at fremgå af ansøgninger:

Projektets målgruppe /
publikum?

Hvem retter projektet sig til – geografisk område, aldersgruppe e.l.:

Direktør Mads Sølver Pedersen, SPRINGEREN – Maritimt Oplevelsescenter, Vestre
Fjordvej 81, 9000 Aalborg, CVR-nr. 15783281, Mobil 2552 0552, E-mail
mads@springeren-maritimt.dk
og
Projektkoordinator Leif Ervolder, Tall Ship Aalborg Fonden/LOA, c/o SPRINGEREN –
Maritimt Oplevelsescenter, Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg, CVR-nr. 27643868,
Mobil 2488 0680, E-mail le@loa.dk

Ingen yderligere samarbejdspartnere udover ovennævnte projektansvarlige.

Sorggrupper/Børn og Unge i Sorg – og pårørende til medlemmer i disse
Sorggrupper fra dels Aalborg Kommune og dels andre kommuner i Nordjylland.
Bemærkning:
Projektet kan eventuelt også rettes mod kræftsyge børn og unge og pårørende til
disse børn og unge, men projektet er i første omgang tiltænkt ovenstående
målgruppe.

Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

Jf. retningslinjerne beskrivelse af hvem, der kan søge / ikke kan søge, hvad der kan
søges til / ikke søges til mv.:
Idéen med projektet er følgende:
a) At give børn og unge som går i/har tilknytning til Sorggrupper og disse børn og
unges pårørende nogle anderledes, spændende og sjove oplevelser, som kan
bringe smilet frem i en ofte hård, tung og grå hverdag og dermed bidrage til at
skabe bedre trivsel og glæde for den enkelte.
b) At projektet efterfølgende kan være med til at give børnene og de unge og/eller
deres familier lyst til at benytte SPRINGEREN i forbindelse med senere besøg og
aktiviteter og/eller LOA for at være en del af fællesskabet/foreningslivet omkring
dette skib.
c) At give projektets målgruppe læring og viden om såvel Aalborgs betydning som
søfarts/havneby og Danmarks betydning som søfartsnation via rundvisninger,
læring og fortællinger på SPRINGEREN og via sejlads på det snart 100-årige
tremastede sejlskib LOA af Aalborg, der som en del af den maritime danske
kulturarv af Skibebevaringsfonden er erklæret bevaringsværdigt.
Projektets indhold kort beskrevet:
Projektet er tænkt som 2 arrangementer á hver 1 dags varighed med forskellige
deltagere til hvert arrangement. Dagsprogrammet pr. arrangement er tænkt

planlagt således:
08.00:
Deltagerne ankommer til SPRINGEREN – Maritimt Oplevelsescenter med bus. Der
serveres morgenmad/kaffe, rundstykker etc. og gives en kort orientering om
SPRINGEREN.
09.00:
Rundvisning på SPRINGEREN med guide/historiker – herunder fortællinger om
Aalborg som søfarts/havneby og Danmark som søfartsnation.
10.30:
Leg og læring – skattejagt med opgaver for børn og voksne på SPRINGEREN med
baggrund i rundvisningen tidligere på formiddagen – efterfølgende fri leg for
børnene i Legeskibet på SPRINGERENS udeområde.
12.00:
Frokost på SPRINGEREN.
12.45:
Underholdning for børn og voksne på SPRINGEREN – herunder musik og sjove
sømandssange.
14.00:
Alle går om bord på LOA, som vil ligge til kaj i Skudehavnen i Aalborg lige over for
SPRINGEREN.
14.30:
Afsejling til sejlads på Limfjorden mod vest hvor deltagerne får lov til at hjælpe
med at sætte sejl, sejle skibet og være med i alle opgaver om bord.
15.30:
Eftermiddagskaffe på dækket og udlevering af gaveposer til børnene med frugt,
cap m.v.
18.00:
Aftensmad om bord på LOA.
20.00:
Vi lægger til kaj igen i Skudehavnen i Aalborg, hvor deltagerne afhentes i bus – en
stor oplevelse rigere...
Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Der kan max søges 100.000 kr. og egenfinansieringen skal min. være 25%:

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

Hvad skal der ske, hvornår og hvor osv.:

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

Ift. rekruttering af målgruppe og ift. evaluering mv.:

Der ansøges om et beløb på kr. 97.500,00 til gennemførelse af ovennævnte to
arrangementer.
Samlede omkostninger ved projektet er som anført i vedhæftede budget
kr. 138.450,00 men heraf er fratrukket egenfinansiering på kr. 40.950,00 som
udgør ca. 30 % af de samlede omkostninger i projektet.

Projektet tænkes gennemført i løbet af 2020 med et dagsarrangement inden
sommerferien og et dagsarrangement efter sommerferien.
Et det ikke muligt at få etableret et arrangement inden sommerferien i 2020 vil der
blive afholdt et dagsarrangement efter sommerferien 2020 og et arrangement
inden sommerferien 2021.

Ved kontakt til Sorggrupper/Børn og Unge i Sorg.
Det er klart, at vi vil sørge for pressedækning/presseomtale af arrangementerne –
såvel af hensyn til offentlighedens kendskab til, hvilke gode formål Kulturens
Udviklingspulje også støtter og af hensyn til omtale af såvel SPRINGEREN som

LOA.
De erfaringer vi får ved gennemførelse af disse arrangementer vil vi gerne bruge i
vores videre arbejde omkring formidling og læring – og gerne med fokus på
grupper i vores samfund, som måske ikke umiddelbart har deres naturlige gang
ved SPRINGEREN og tilsvarende kulturinstitutioner eller måske ikke har deres
naturlige gang i foreningsarbejde/foreningsfælleskab, som det, der er omkring
skibet LOA.
For mange af disse grupper handler det efter vores mening også ofte om overskud
til at kunne overskue at være med – og her vil vi gerne med disse og tilsvarende
arrangementer være med til at åbne op og give muligheder for dette.
Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Benyt gerne det fremsendte regneark:

Evt. andre relevante
oplysninger

Er der mere, du gerne fortælle om projektet.

Se venligst medsendte regneark/budget.

Nej – der henvises til ovenstående og vi (ovenstående kontaktpersoner) er
selvfølgelig gerne til rådighed for uddybning af nærværende ansøgning.

