Hvidovre, februar 2019

Musik og Teaterforeningen
FRAGMENTET
CVR: 34768064

Ansøgning til Hvidovre Kommune
att. Kultur- og Fritidsudvalg
Musik og Teaterforeningen FRAGMENTET ansøger om tilskud fra Kultur- og
Fritidsudvalget “Puljen til kulturelle aktiviteter” og “Rådighedspuljen” til vores næste
store forestillingsprojekt i 2020.
FRAGMENTET er en forholdsvis ung og yderst produktiv forening i Hvidovre, som siden
sin opstart har modtaget bred opbakning, både fra de mange dedikerede medlemmer,
samt lokale samarbejdspartnere. I januar 2015 gennemførte vi vores første store projekt
musicalen Spring Awakening, og i februar 2017 havde vi premiere på vores anden store
musical Next To Normal, som begge modtog en prisværdig støtte fra Kultur- og
Fritidsudvalget i henholdsvis 2014 og 2016.
FRAGMENTET søger tilskud til:

- Vores kommende opsætning og Danmarkspremieren af den prisvindende musical
IF/THEN, der vil involvere op til 60 unge frivillige.
Nedenstående er en konkret projektbeskrivelse, budget og en uddybende information om
FRAGMENTETs formål og virke.
Vi håber, at I vil støtte op om vores forening, og hjælpe os med fortsat at bidrage
aktivt til Hvidovres kulturliv.
De bedste hilsner
På vegne af
Teater- og Musikforeningen FRAGMENTET
Thomas Kjær
Bestyrelsesformand
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PROJEKTBESKRIVELSE - IF/THEN
IF/THEN er en rørende og tankevækkende musical, der endevender udfordringerne ved at
være menneske i mulighedernes tid. Med en kraftfuld kvindelig hovedrolle omgivet af
farverige og komplekse biroller, er denne forestilling en eksplosiv musical med en uventet,
men helt fantastisk historiefortælling. Da byplanlæggeren Elizabeth flytter tilbage til New
York for at starte på en frisk i byernes by, tager hendes liv en pludselig drejning. Hendes
minutiøst planlagte tilværelse kolliderer med skæbnen, og Elizabeth’s liv splittes i
parallelle stier. Gennem forestillingen følges sideløbende historier i en undersøgelse af de
valg og tilfældigheder, hun står over for som moderne menneske – hvem hun er, hvem
hun kunne have været, hvem hun skulle have været og hvem hun muligvis burde være.
IF/THEN er en vedkommende og yderst aktuel fortælling for nutidens
individualiseringssamfund, hvor mulighederne er uendelige, og hvor valgene, vi træﬀer, og
de dertilhørende konsekvenser kan være svære at gennemskue.
Forestillingen sætter spørgsmålstegn ved, om skæbnen overhovedet findes, og om vi
griber de ”rigtige” chancer, vi får, og portrætterer desuden de mange alternative
eksistenser afhængigt af hvilke veje, vi vælger at gå gennem livet. De mange interessante
temaer og muligheder formidles med en fantastisk humor og bearbejdes med stor
seriøsitet. Med sin atypiske dramaturgiske opbygning lægger IF/THEN op til en uventet
oplevelse med musicalgenren, hvor publikum bliver sat på prøve med at finde vej i
handlingen på en tur gennem hele følelsesregistret. Det kunstneriske projekt bygger på
det frivillige aspekt, som danner grundlaget for Fragmentet, og opsætningen af
forestillingen vil engagere alle medvirkende i en stor og ambitiøs produktion, hvor
der både vil være kreativ udvikling af deltagerne på og bagom scenen. I alt vil omkring 20
sangere, dansere og skuespillere og 13 musikere deltage på scenen. Antallet af
medvirkende bagom scenen estimeres til omkring 20 frivillige hjælpere baseret på
foreningens nuværende aktive medlemmer.
Projektet styres af en produktionsleder, der er ansvarlig for den økonomiske styring af
produktionsbudgettet og realiseringen af den kreative produktion bagom scenen.
Produktionslederen indgår i et tæt samarbejde med projektets øvrige kreative team
bestående af instruktør, koreograf, sanglærer, scenograf samt lyd- og lysmand.
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Projektet løber over cirka 8 måneder med prøvestart medio august 2019. Der planlægges
at øve med skuespillere, sangere og dansere 2 gange ugentligt frem til opløbsperioden,
som ligger 3 uger før premieren. Fragmentet’s opsætning af IF/THEN bliver den første
opsætning i Danmark, og forestillingen spiller 8 gange i KOMETEN fra den 13. til den 21.
marts 2020.
ØKONOMI OG SUCCESKRITERIER
FRAGMENTETS vedtægtsmæssige formål er, at:
• Skabe og formidle teater- og musikaktiviteter
• Etablere samarbejde med kulturelle institutioner i Hvidovre
• Udvide kendskabet til og fremme den kulturelle forståelse indenfor musikteater og
ydermere andre teaterformer
Det er disse succeskriterier, der er solidt indbygget i vores forenings-DNA, og som vi altid
forsøger at leve op til – det bedste vi kan.
Vi mangler dog, jævnfør budgettet, støtte for at kunne realisere vores håb om, at udbyde
en kunstnerisk stærk kulturaktivitet - til glæde for både vores medlemmer og Hvidovres
kulturinteresserede borgere. Vi ønsker i denne sammenhæng særligt støtte til scenografi,
derfor ansøger vi Kultur- og Fritidsudvalget om 35.000 kr.
Denne forestilling indebærer 40 forskellige lokationer, bl.a. hvorfor dette er en mere visuelt
krævende forestillingen end vi tidligere har arbejdet med, og som er en udfordring vi, som
forening, ser frem til at skulle arbejde med.
I forbindelse med et eventuelt tilskud fra udvalget, ønsker FRAGMENTET selvfølgelig at
gå i dialog om, hvorledes dette engagement i foreningen på bedste vis synliggøres for
oﬀentligheden. For eksempel kunne det være ved nævnelse i forestillingsprogrammet for
IF/THEN.
FORENINGENS BAGGRUND
En del af FRAGMENTETS medlemmer har flere års erfaring indenfor produktion af
musicals, musik og teater – og er tidligere aktører fra bl.a. Hvidovre Musikskoles
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Musicalhold samt Hvidovre Ungdoms Teater. Det er den fælles glæde ved musik og
teater, der allerede har dannet byggesten for foreningens stærke identitet. Bestyrelsen
modtager jævnligt forslag til kortere workshops og projekter fra de mange ildsjæle, som
ønsker at være med til at opbygge en varm forening med plads til kreativ udfoldelse og
vækst. FRAGMENTET er et tilbud til alle teater- og musikinteresserede i Hvidovre; en
platform, der giver dem mulighed for selv at sætte ønskede projekter og produktioner i
gang, hvad enten det er mindre (teater)koncerter, workshops eller større forestillinger.
Vores to store musicalprojekter Spring Awakening og Next To Normal har medført
adskillige positive ringe i vandet, bl.a. nye foreningsmedlemmer, kunstneriske erfaringer,
stor publikumstilslutning, anerkendelse fra andre foreninger og branchefolk og ikke
mindst opbakning fra lokalsamfundet. Det er alle punkter vi vil fortsætte med at tilstræbe
via vores kommende forestilling IF/THEN.

Driftbudget FRAGMENTET IF/THEN 2020
Forudsætninger for budgettet:
Antal forestillinger:

8

Billetpriser (ekskl. Moms):
Voksne kr.
kr.
Unge 25 eller derunder/studerende kr. kr.
Billetpris gennemsnit.
kr.
Pladser (pr. dag)
Pladser (i alt)
kursprisen for pund

Indtægter

128,00
96,00
112,00
200
1600
858,17

Kommentarer

Billetindtægter (ekskl. Moms)
Billetindtægt pr. forestilling

100 solgte billetter pr. forestilling

kr.

11.200,00

kr.

89.600,00

kr.

8.000,00

Barindtægt

kr.

10.000,00

Fonde

kr.

125.000,00

Egenbetaling Fra Fragmentet
Indtægter i alt

kr.
kr.

30.000,00
262.600,00

kr.

28.243,43

Billetindtægt i alt
Deltagerbetaling

Udgifter
Udgifter til rettigheder:
Royalty
REHEARSAL MATERIAL
ORCHESTRAL MATERIAL
Logo
Udgifter til forestilling:
Instruktør
Koreograf
Korinstudering
Scenografi
Produktionsleder
Oversætter
Lyd
Lys
Kostumer
Rekvisitter
Print af materialer
Hår og Make-up
PR
Forplejning
Programmer
Transport
Bar
Buffer
Udgifter i alt

20 medvirkende á 400 kr.

Kommentarer
15% af billetindtægt
6 måneder
20 uger

kr.
£
£
£

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

13.440,00
535,00
1.090,00
100,00

236.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
5.000,00
7.500,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
10.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00

264.743,43

Resultat af forestillingen
Udgifter
Indtægter

kr.
kr.

264.743,43
262.600,00

Resultat efter forestillingen

kr.

-2.143,43

