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Bilag 
til Regionsrådets møde 

den 2. maj 2007 

        

Punkt nr. 34

Ansøgning fra Foreningen Dansk Revyfestival om tilskud til 
afholdelse af landets første danmarksmesterskaber i 
amatørrevy 



dansk revyfestival 1.3.200601.02.07
udgifter evt. antal evt.leverandør brutto

scenetelt 1 60,000

mindre telte 30,000

borde + 2 bænke 50 5000

stole 200 1500

gulve 3,000

scene 13,000

lyd & lys 75,000

køleanlæg 3,000

elarbejde 20,000

prof. Musiker 50,000

prof skuespiller 30,000

instrumentleje 5,000

fragt 3,000

toiletvogne 10,000

renovation 1,000

forsikring af hjælpere 10,000

kodaafgifter 10,000

plakater 12,000

brochurer 20,000

programmer 10,000

billetter 5,000

hjælper T-shirts 200 10,000

annoncer 20 16,000

porto 5,000

præmier 15,000

administration 3,000

forplejning 5,000

lønnet hjælp 20,000

mødeaktiv. 5,000

samarittervagt 3,000

sminke, kostumer m.m. 5,000

plastduge 500

blomster 1000

pynt 2000

vip 5,000

rejseudg. 5000
i alt 477,000

indtægter

billetter 1200 a 125 150,000

tilskud fra fonde 200,000

tilskud  fra lokale erhvervsdrivende 85,000

deltagergebyr 40 amatørrevyer á 800 32,000

medlems. Kontingent 100 a100 10,000
i alt 477,000

modtaget støtte tilskud pr. 01.12.06

Juelsminde kommune 5,000

Vejle Amt 10,000

Den danske Bank 20,000

Hedensted Kommune 30,000

Danbolig 3,000

Café På hanvenvnen 3,000

Juelsminde Strand camping 1,500

i alt 72,500



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Juelsminde, den 15.02.07 
Til Region Midt 
 
Ansøgning om støtte til nyt kulturprojekt i Regionen.  

 

Hermed ansøger Dansk Revyfestival, Juelsminde om støtte på kr. 70.000 
til afvikling af landets første DM i amatørrevy. 
I et af den nye regions yderkanter arbejder en gruppe teater & foreningsglade 
folk på at skabe en ny festival – med et stort udviklingspotentiale. Vi indbyder 
hele landets amatørrevyer til at vise deres bedste numre for hinanden og et 
stort publikum. Foreningen Dansk Revyfestival blev stiftet i oktober 2005 med 
det formål at skabe en festival, som måske kan blive en tilbagevendende 
tradition og derved placerer området/region Midt som igangsætter af nye 
initiativer 
 
Samarbejde 

Norsk revyfestival er forbillede og samarbejdspartner. I Norge har festivalen 
gennem 20 år skabt stor kulturel og økonomisk omsætning – og har nu 5 fast 
ansatte til at styre begivenhederne, og det i en lille landsby i Høylandet. 
Vi har også samarbejde med DATS, som udsender vores program til deres 2000 
medlemmer. Desuden har vi fået hjælp af Turist, Kultur & Erhverv i Hedensted 
til at finde frem til landets amatørrevyer. Nogle af dem er jo ganske små og har 
ikke det store PR apparat i gang. 
Foreningen har netop afholdt et meget positivt møde med interessenter i 
området – og vi kan dokumentere at have politisk og kommunal opbakning. 
 
Finansiering 

Finansiering af festival sker gennem billetsalg, deltagergebyr samt tilskud fra 
virksomheder og fonde. Vi ansøger hermed Region Midt om 70.000 kr. 
                                            
 
                                         Med venlig hilsen p.b.v 
                                         Marianne Bundgaard, koordinator 
                                         Fennen 19, 7150 Barrit. Tlf. 75 69 17 67 
 
 
 
                                          
Bilag.  
Projektbeskrivelse – Budget - Dokumentation for tilskud. 
Se venligst også www.revyfestival.dk 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bilag 1. Projektbeskrivelse 
 
Mål: At skabe en Dansk Revyfestival i 2007, hvor amatørskuespillere fra hele landet kan 
optræde for hinanden og for et stort publikum. Festivalen afvikles i Juelsminde og vil dermed 
skabe øget aktivitet og omsætning i et landdistrikt/turistområde udenfor den egentlige 
turistsæson, nemlig den 7. – 8. – 9. sept. 
Idékoncept : Festivalen er inspireret af Norsk Revyfestival, som gennem 20 år har udviklet 
sig til en fantastisk folkefest med fastansat personale og mange sideaktiviteter. 
 
Anbefaling : I forbindelse med arbejdet for at etablere Dansk Revyfestival i Juelsminde - en tilbagevendende, 
folkelig begivenhed for alle, der elsker den danske amatør-revy-tradition, udtaler formanden for Kultur-, Fritid-, 
Erhverv- og Turismeudvalget Kirsten Terkilsen følgende. 
- Det er med stor glæde, at vi fra politisk side følger bestræbelserne på at stable en Dansk Revyfestival på 
benene. Jeg er overbevist om, at det er sådanne tiltag, der skal til for fortsat at udvikle turismen i området. Kommer 
projektet bare i nærheden af den norske festival med over 20.000 besøgende hver andet år, vil vi her få en 
begivenhed, som for alvor sætter Juelsminde og NyHedensted på landkortet. Og det til glæde for os alle. Jeg skal 
derfor opfordre alle til at støtte op om Dansk Revyfestival, - for det gør jeg. 

 
Organisation : Dansk Revyfestival blev etableret som forening i oktober 2005. Bestyrelsen 
består af medlemmer med mangeårig erfaring i amatørteatre, forenings og kulturarbejde. 
Revyfestivalen kan kun afvikles med hjælp fra frivillige foreninger og enkeltpersoner, som 
samtidig får indtjening til deres egen forening.  
 
Handlingsplan 
januar 06– maj 07 : ansøgninger til lokale fonde og erhvervsdrivende 
juli 06: oprettelse af website www.revyfestival.dk 
februar 07: kontakt til interessenter i lokalområdet 
februar 07: kontakt til landets amatørrevyer 
maj 07: tilmelding fra amatørrevyerne 
februar/marts 07: detailplanlægning af festivalens logistik 
marts /april 07 : etablering af frivillige arbejdsgrupper 
juni- august : intensivt pr-arbejde for festivalen, forsalg af billetter 
7 – 8. september 07: Dansk Revyfestival for første gang 
oktober  07 regnskab &  projektevaluering 
 
Finansiering 
Festivalen får en god indtjening ved billetsalg, men inden vi når så langt er der mange 
udgifter, som søges finansieret af fonde og lokale erhvervsdrivende p.t. Landdistriktspuljen 
samt pulje til Kultur i hele landet. 
Festivalen har modtaget tilskud fra Juelsminde kommune, Vejle Amt, Den danske Banks 
Initiativpulje, Dan Bolig, Juelsminde Strand Camping. På Havnen: Café, Hedensted kommune 
på i alt 70.000 kr. 
 
 

http://www.revyfestival.dk/
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