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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. september 2013 
 
1  Åbent         Ansøgning til Kulturpuljen fra ØresundsOperan 
 
032050-2013 
 
 
Resumé 
ØresundsOperan ansøger Kulturpuljen om 80.000 kr. til to forestillinger for børn og unge. 

 
Baggrund 
ØresundsOperan ønsker at opføre den nykomponerede kammeroperaen ’Co2pera - Dampenes 
rejse’ for i alt 450 børn og unge ved to forestillinger på Experimentarium i begyndelsen af 
november 2013. 

Forestillingen tematiserer klimaforandringer og børn og unges følelser omkring dem, og den 
lægger op til debat og diskussion af klima og menneskets rolle og ansvar i forhold hertil. I 
forestillingen medvirker fem sangere og fire musikere på keyboard, cello, guitar og slagtøj. 
Forestillingen suppleres af undervisningsmateriale. 

Det samlede budget for forestillingen er på 160.500 kr. Hovedposterne er 90.000 kr. i honorarer til 
de ni medvirkende samt 25.000 kr. for leje af sal på Experimentarium. Hertil kommer 15.000 kr. til 
forestillingsleder, tekniker og hjælpere, 18.000 kr. til teknik, stemmeleje og instrumentleje, 4.500 kr. 
til læringsmaterialer samt 8.000 kr. til markedsføring. Kulturpuljen ansøges om 80.000 kr., og 
ØresundsOperan har modtaget støtte fra Statens Kunstråd, som finansierer den resterende del. 

Kulturpuljen har tidligere ydet støtte til forestillinger for børn og unge med Meridiano Teateret og 
Teateret bag Kroen. Forestillingerne var refusionsberettigede, og modtog dermed tilsvarende 50 % 
i statslig støtte. Det resterende beløb blev finansieret ligeligt af kulturpuljen og skolerne.  

I den aktuelle ansøgning er den kommunale medfinansiering på 178 kr. pr. billet ved 450 billetter, 
som i lighed med ansøgningerne fra Meridiano Teateret og Teateret bag Kroen foreslås delt ligeligt 
mellem Kulturpuljen og skolerne.   

 
Vurdering 
Den planlagte forestilling er en spændende kobling af opera og klimaproblemer og vil være en 
nyskabende måde at præsentere børn og unge for en svær problematik. 

Det vurderes dog, at det vil være vanskeligt at etablere et samarbejde med en række lokale skoler 
om deltagelse med så kort varsel.  

Det anbefales, at der bevilges et tilskud pr. billet på 89 kr. fra Kulturpuljen til op til 450 billetter. Det 
vil sige en udgift på maksimalt 40.050 kr. 

 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At der bevilges 40.050 kr. fra Kulturpuljen under forudsætning af, at forestillingerne gennemføres, 
som beskrevet. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra ØresundsOperan 
 Oversigt over kulturpuljen, september 2013 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. september 2013 
 
2  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid. 

 
Baggrund 

I perioden 4. september til 2. oktober: 

 Kom og vær med aktiviteter: 
o 20. august til 8. oktober: Hockeytræning for alle hver tirsdag kl. 16.30-18.00 
o 1., 8., 15. og 22. september: Familiesport i Ordruphallen kl. 10-12 
o 12. september kl. 16:30-18:00: Find vej event i Charlottenlund Skov 

 6.-22. september: Historiens Dage i Gentofte 

 7. september kl. 11-16: Vangede Festival 

 8. september: Første koncert i koncertrækken ’Brahms and his age’ i Messiaskirken 

 8. september: Høstmarked på Øregaard Museum 

 24. september kl. 17: Åbning af udstillingen Man Ray på Øregaard Museum 

 27. september: GentofteNatten 

 27. september kl. 16: Åbning af Formidlingscenter Garderhøj 

 29. september: Københavns Befæstningsdag på Garderhøjfortet 

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
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At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. september 2013 
 
3  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 04. september 2013 
 
4  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


