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Ansøgning om tilskud til aktiviteter 2021 
 

 

Kære Faxe Kommune 

 

Vi glæder os over det gode samarbejde om at bringe musik og teater ud til 
kommunens børn, som nu har kørt eksemplarisk i nogle gode sæsoner. Som lovet går 
vi hermed over til at søge for kalenderår, og nærværende ansøgning gælder således 
hele 2021.  

Det lykkedes i efteråret, trods corona-dansen, at få lavet både en fin JORD-festival, 
spillet “Martins oprør”, og få afviklet PopUpOpera på gader og stræder.  

Vi håber ligeledes vores turne med Historien om V i oktober/november lykkes, det er 
jo heldigvis noget der langt på vej kan tilpasses diverse restriktioner. 
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Planlagte aktiviteter i 2021: 
Vi ønsker at gennemføre følgende aktiviteter for Faxe Kommunes borgere i efteråret 2021: 

 

“ASKE OG PRINSESSEN PÅ DEN HVIDE HEST “ 
- en dukkeopera for de 5-7-årige 

Premiere + 7 forestilinger i Faxe til 0. + 1. klasser forår 2021  

Vi ny-producerer forår 2021 historien om ASKE, som både kan bruges til de største i børnehaverne 
og de mindste i skolen, - en sjov og varm fortælling som tar afsæt i Askepot, men vender 
kønsrollerne om. En forestilling om venskab og identitet. Forestillingen er støttet af Statens 
kunstfond og har således allerede opnået refusions-godkendelse. 

Det er igen den prisvindende og internationalt anerkendte forfatter Cecilie Eken der skriver for os, 
på vers!  

Vi ønsker at producere hernede hos os selv og lade premieren foregå i Faxe kommune, på 
Kulturnariet. Og derfra turnere ud og spille for flest mulige af kommunens 0. og 1. klasser. Vi tar 
selv ansvaret for hele tilrettelæggelsen og kontakten til skolerne. 

Vi udvikler også et huskunstnerprojekt til denne forestilling, og søger staten om støtte til det her i 
efteråret. Vinklen kommer til at handle om sprog, om at rime og synge, som er i fokus i disse år som 
afgørende veje til indlæring for de mindste. Særligt for de bogligt svage elever er denne vej til 
læring meget frugtbar. 

Læs evt mere på SAUMs hjemmeside; 

 
”Historien om V”:  
- en eventyrlig fortælling om at miste og finde sig selv for de 9 - 13 årige  
3 opførelser for Haslev-skolerne på Kulturnariet i turnéperioden efterår 2021.  
Efterår 2020 når vi ud til 4 skoler med “V”. Både forår og efterår 2021 genopsætter vi igen, 
og vil gerne nå yderligere 4 skoler med denne smukke fortælling, som er nomineret til den 
internationale pris for “Best opera for young audiences” 2020.  
Vi søger også til denne om yderligere tilskud hos Statens kunstfond til 
huskunstnerprojekter/ skriveværksteder, så børnene får både en modtagende og en aktiv 
del af oplevelsen. 
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Link til mere information om forestillingen: https://saum.dk/forestillinger/historien-om-v/ 

 

 

 

Økonomi 
 

Aske og prinsessen på den hvide hest:  7 forestillinger a 12.000 = 84.000 

Turnetilrettelæggelse: 16.000 (er også refusionsgodkendt) 

 

Historien om V:  3 skoleforestillinger a 16.000   = 48.000   

 

Vi søger derfor i ALT         =  148.000 

Da forestillingerne er refusionsberettiget giver staten 50% refusion, således at 
kommunens samlede udgift bliver : 

   50 % af   148.000       = 74.000  (ex. moms) 

 

Vi glæder os og håber på med jeres støtte at kunne være med til at skabe endnu en 
god musik og teater-sæson for børnene i Faxe kommune. 

 

På SAUMs vegne – Ingeborg Fangel Mo og Pernille P Holst 

 

 


