Testamente for Kulturelle Midler 2. runde 2017
Musikforlæggernes Bevillingsudvalgsmøde den 23. oktober 2017

Bevillingsudvalget består af:
Ole Dreyer, Rasmus Koppelhus, Peter Ødegaard Skovsted, Mette Zähringer, John Aagaard
Sekretær: Hanne Christensen
Musikforlæggerne har til 2017, 2. runde modtaget 176 ansøgninger med et samlet
ansøgningsbeløb på 4.574.199,99 kr. Derudover har bestyrelsen inden mødet behandlet og
bevilget 3 ansøgninger fra henholdsvis Spil Dansk Sekretariatet, Komponistforeningen og
Musikmetropolen, som tilsammen har modtaget støtte på i alt 225.000 kr. Disse tre bevillinger er
medtaget på oversigten som projekt 2017-173, 2017-174 og 2017-175.
Af de samlede 179 ansøgninger var de 35 fra ansøgere udenfor foreningen. 18 ansøgninger blev
ikke imødekommet, mens de resterende 161 ansøgninger (inkl. de tre af bestyrelsen bevilgede
projekter) er blevet støttet med i alt 2.589.653 kr.
Der var 18 ansøgninger om støtte til nodeudgivelser, som samlet blev bevilget 275.000 kr.
Derudover var der 74 ansøgninger om støtte til CD, DVD, musikvideo etc., hvoraf de 7 ikke blev
bevilget og resten af dem samlet fik bevilget 975.500 kr. Der var 42 ansøgninger om
rejse/arbejdslegater og turné, hvoraf 5 ikke fik bevilget støtte, og de resterende 37 samlet
bevilgedes 638.718 kr. i støtte. Der var 4 ansøgninger om koncertstøtte, som samlet fik bevilget
41.235 kr. i støtte. Der var 18 ansøgninger om støtte til messer, festivals og udstillinger, hvoraf de
15 samlet blev bevilget 221.700 kr. Der var 17 ansøgninger om PR, bl.a. for ophavsmænd og deres
albums, hvoraf 2 ikke blev imødekommet og de resterende samlet blev bevilget 182.500 kr. Der
var 4 ansøgninger om støtte til seminar, branchestatistik, sangskriveruddannelse og diverse,
hvoraf de 3 tilsammen blev bevilget 90.000 kr. Til sidst blev der bevilget til Spil Dansk Sekretariatet
og Årets Gudman tilsammen 165.000 kr.
Det blev håndhævet strengt, at medlemmerne i bevillingsudvalget var uden for døren, når deres
egne ansøgninger blev diskuteret, eller når de på anden måde var involveret i en ansøgning.
Bevillingsudvalget vil gerne opfordre til, at alle ansøgere husker at anføre * på ansøgningsskemaet
ud for de ophavsmænd, som er på forlaget.
27. oktober 2017
Hanne Christensen
på Bevillingsudvalgets vegne

