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Formål med projektet

Afvikling af en Open Air Opera i Gilleleje
Målsætningen er, at få Gilleleje til at blive regionalt kendt for
operaer.
Det kan være i samarbejde med Kulturhavn hvor der live
streames fra operaer rundt om i verdenen, og det kan være ved
afvikling af mindre og større udendørs Operaer.
Dette kan på sigt få betydning for overnatning i- og omkring
Gilleleje, spisesteder, shopping mm. Ikke kun til dette
arrangement, men til alle øvrige, hvis der kan skabes en kultur
for operaer i Gilleleje.
Arrangementet er gratis og for alle.
Der var ca 8-900 tilskuere til operaen i 2016. Og havde det ikke
været for det meget blæsende, og til tider regnfulde vejr om
eftermiddagen, var der kommet væsentlig flere.

Projektets indhold

Open Air Opera. Behov for opstilling af scene, og god lyd, da
stedets placering på Stejlepladsen, kræver kraftigt lydanlæg ift
det store areal op mod havn og Kattegat.

Målgruppe

Byens borgere og besøgende i byen.

Medvirkende

Gilleleje Handels- og Turistforening

Tids- og handleplan

Lørdag 5. August 2017

Sted og fysisk

Stejlepladsen Gilleleje Havn

placering
Budget

Vi vil igen i år søge sponsorer til Opera afviklingen. Sidste år var
det restauranterne i- og omkring Stejlepladsen, samt
Havhøkeren, som bidrog positivt til afviklingen. Dog ikke nok til
at dække underskuddet.
Da arrangementet bidrager positivt til byen og kommunen,
søger vi derfor underskudsgaranti til dette gode arrangement.
Underskud i 2016: - 15.000 (efter sponsor indtægter)
Budget iår er lidt højere iår, grundet bl.a behov for bedre lyd.
Samlet budget. Sponsorindtægter ca 10.000.
Udgifter ca 30.000-35.000.
Undderskud ca 25.000.
Ansøgning
Underskudsgaranti
Samlet ansøgning
Underskudsgaranti

Drift

Gilleleje Handels- og Turistforening vil stå for koordinering med
diverse involverede, samt helt overordnet ansvar for afvikling.

Dato

8. Februar 2017

Underskrift af
tilskuds ansvarlig

Henrik Magelund, formand GHTF

