Ansøgning til Kulturpuljen
Jeg har i sidste uge talt med Nanna Frisch Kjølholt for at høre om mulighederne for økonomisk
støtte til vort kor og det er på hendes anbefaling, jeg skriver.
På vegne af Dragør Gospel, tillader jeg mig hermed at rette henvendelse til jer.
Dragør Gospel har bestået i 2 år og øver hver mandag i Dragør Kirke. (ikke om sommeren) Vi er
efterhånden en fast skare på omkring 30 sangglade personer (hovedsaligt fra Dragør) og vores
mål er at blive omkring 50.
Efter sigende, lyder vi rigtigt godt – det vi selvfølgelig stolte af – og jeg kan for egen regning sige at
det er en uventet gave at have mulighed for at være en del af koret. En mulighed vi håber kan
komme endnu flere til gode.
Dels ved vores faste øveaften, dels ved markedsføring (vi har en gruppe på Facebook og har også
haft en lille notits i Dragør Nyt) og gerne ved at afholde koncerter eller deltage i
korarrangementer (f.eks. i Tivoli)
Vi har efterhånden fået indøvet nogle dejlige sange og vores første optræden skal foregå lørdag
den 28.05.2016 på Dragør Skole (vi skal synge ved lysceremonien/Stafet for livet)
I den forbindelse vil vi høre om muligheden for økonomisk støtte i større eller mindre omfang,
ethvert beløb er velkomment. Vi har f.eks. en aflønning til vores korleder som efter DMF tarif
koster kr. 2.197,13.
Derudover vil det glæde os meget hvis I kan bekræfte at vi fremadrettet kan komme i betragtning,
såfremt et givent arrangement falder ind under kulturpuljen.
Skulle I have mulighed for at støtte os økonomisk på anden vis, vil vi meget gerne høre om disse
muligheder.
Har I brug for mere information står jeg gerne til rådighed.
Jeg ser frem til et positivt svar.
Med venlig hilsen
Mette Jensen
Strandlinien 22
2791 Dragør
tlf. 21171725

