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For	  nogle	  musikere	  er	  projektstøCe	  og	  legater	  en	  vig5g	  og	  måske	  
uundværlig	  del	  af	  deres	  indkomst.	  	  
	  
•  Projektstø+e	  gives	  5l	  musikproduk5on	  og	  -‐udgivelse,	  PR,	  turné,	  m.m.	  	  
•  Arbejdslegater	  gives	  oJest	  5l	  kompositorisk	  arbejde.	  
•  Rejselegater	  gives	  5l	  rejser	  relateret	  5l	  det	  kompositoriske	  arbejde.	  
•  Studielegater/studierejselegater	  gives	  5l	  musikstudier	  i	  ind-‐	  og	  udland.	  
	  
Se	  Chris5ans	  dokument	  "Fundraising	  5l	  musikformål".	  	  
	  
Søg	  evt.	  rådgivning	  fra	  din	  genreorganisa5on,	  fagforening	  eller	  
komponisNorening.	  
	  
LiCeratur:	  
•  Maiken	  Ingvordsen:	  "Fundraising	  5l	  krea5ve	  projekter"	  og	  "Music	  Cookbook"	  
•  "Tak	  for	  dona5onen,	  hr.	  Fond"	  af	  Torben	  Stenstrup	  
•  "Den	  ny	  musikbranche"	  af	  Mikael	  Højris	  -‐	  findes	  også	  på	  musikbranchen.dk	  
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Modtageren	  skal	  overbevises	  om	  at	  det	  netop	  er	  dit	  projekt	  der	  skal	  støCes.	  	  
DeCe	  kræver	  at	  du	  bruger	  god	  5d	  på	  ansøgningsarbejdet.	  Du	  skal	  vise	  at	  du:	  

	  1)	  Har	  en	  en	  god	  idé	  
	  2)	  Brænder	  for	  projektet	  
	  3)	  Har	  evnerne	  5l	  at	  køre	  projektet	  i	  mål	  

	  
Før	  du	  går	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  ansøgningen,	  bør	  du	  overveje	  følgende:	  
	  
•  StøCer	  fondet	  dit	  formål?	  	  
•  Hvornår	  er	  der	  ansøgningsfrist?	  
•  Skal	  der	  bruges	  ansøgningsskema?	  Sendes	  ansøgningen	  vha.	  email,	  alm.	  

post	  eller	  upload	  5l	  hjemmeside?	  Er	  der	  bilagskrav	  så	  som	  CV,	  budget	  
eller	  lydeksempler?	  

•  Målretning	  af	  ansøgningen	  5l	  det	  søgte	  fond	  
•  Ring	  al5d	  5l	  fondet	  før	  du	  skriver	  ansøgningen!	  Spørg	  om	  hvad	  de	  støCer	  
•  Rådfør	  dig	  med	  folk	  der	  har	  skrevet	  mange	  ansøgninger	  før	  
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Indhold	  
•  OverskriJ,	  formål	  og	  ansøgt	  beløb	  
•  Projektbeskrivelse	  	  
•  Tidsplan	  
•  Oversigt	  over	  medvirkende	  
•  Samarbejdspartnere,	  evt.	  medfinansiering	  
•  Budget	  og	  finansieringsplan	  
•  PR-‐plan	  (evt)	  
•  Bilag	  (referencer/anbefalinger,	  curriculum	  vitae,	  cd/dvd,	  

diskografi	  m.m.)	  (evt)	  
	  	  
Opfølgning	  
Regnskab,	  rapport,	  takkeskrivelse	  (evt)	  
	  	  
Få	  gode	  råd	  om	  at	  skrive	  ansøgninger	  på:	  koda.dk,	  so.dk	  og	  ora.dk.	  
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