Retningslinier vedr. Støtte til Spil Dansk arrangementer

Guidelines for ansøgninger til Spil Dansk Ugen er følgende:
Spil Dansk Ugen ligger altid i uge 44, og selve Spil Dansk Dagen falder på torsdag i den uge.
Musikforlæggernes medlemmer kan søge støtte fra foreningen til Spil Dansk arrangementer i
hele Spil Dansk ugen.
Der skal overordnet være tale om nyere eller nyskabende musik komponeret af danskere,
musikken skal kunne dokumenteres hos Koda og i forlagssammenhæng er det uvæsentlig,
hvorvidt udøveren er dansk eller ikke.
Som udgangspunkt skal der afregnes Koda vederlag, for at Musikforlæggerne støtter
arrangementet, men der kan ikke søges om støtte til at dække Koda vederlaget.
Musikforlæggerne ønsker at støtte bredt, og derfor støttes kun op til 2 Spil Dansk arrangementer
med samme ophavsmand/kunstner. Musikere, lydfolk etc. bliver aflønnet med
Musikerforbundets tarif for enten klassiske koncerter (i 2017 er det 2.245 kr.) eller rytmiske
koncerter (i 2017 er det 2.003 kr.). Tariffen dækker også øvetid.
For øvrige omkostninger såsom leje af sal, lydudstyr, annoncering, trykning og opsætning af
plakater, trykning af billetter etc. skal ansøgningerne inkludere et budget, som bestyrelsen kan
tage stilling til. Evt. billetindtægt skal ikke medregnes i budgettet. Der indsendes efterfølgende
bilags-dokumentation for "øvrige udgifter" og løn udbetalinger.
Der kan ikke søges støtte til selve arrangementsforberedelsen, PR-arbejde og lign.
Der kan max. bevilges 15.000 kr. pr. arrangement. Bevillingen udbetales på baggrund af
dokumenterede udgifter, og efter at sekretariatet har modtaget en afrapportering af
arrangementet.
Som generelle guidelines anbefaler Koda:
Arrangementerne skal skabe synlighed på Spil Dansk Dagen
Arrangementerne skal være nyskabende på grund af værket, stedet eller sammensætningen
Arrangementet skal være åbent for alle
Musikforlæggerne kan tilslutte sig Koda’s generelle guidelines kriterier, men alle kriterier
behøver nødvendigvis ikke at være opfyldt.
Deadline for ansøgning om støtte fra Musikforlæggerne er i 2017 fredag den 25. august.
Bevillingsudvalget bestræber sig på at holde møde og give besked til ansøgere i midten af
september.
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