Ansøgning til Borgerbudget 2019/2020
Mikrofoner i børnestørrelse til Børneteateret OSCAR

Foto: Skuespillere fra Børneteateret OSCARs juleforestilling 2018

Fondsansøgning, headsets til børn, til Børneteateret OSCAR

Formål
Børneteateret OSCAR er et lille teater, hvor børnene er på scenen og de voksne i kulisserne. Børneteateret
OSCAR er organiseret som en frivillig forening. Vi holder til på Horne Land ved Faaborg, og har indtil nu kun
haft forestillinger i det lokale forsamlingshus i Horne.
Børneteateret OSCARS formål er at lave amatørteater for børn og unge. Foreningens virksomhed er
almennyttig og åben for enhver, der tilslutter sig foreningens formål.
Vores værdigrundlag bygger på, at kulturel viden er det blik, verden mødes med. Først i mødet med de
andre og deres forskellighed ser man sit eget ståsted. Børn møder verden gennem alle deres sanser.
Gennem erfaringer lagres ny viden. Vi inviterer til at deltage, udfordre, opmuntre og ikke mindst inspirerer
hinanden. Vi fordyber os i teaterverdenens forskellige udtryksformer. Jo flere udtryksformer, jo mere
varieret bliver deres personlige og sociale identitet. Jo mere kreativitet, jo flere strenge at spille på.
Kreativitet er bl.a. at træde ind i en helt anden karakter og prøve sig selv af. Det handler om at turde at
turde.
Børneteateret OSCAR har via økonomisk støtte fra Sydbank Fonden, Spar Nord Fonden, Fioniafonden og
Albanifonden har vi haft mulighed for at indkøbe lyd- og lysudstyr til brug for forestillingerne, men udstyret
er ikke komplet.
Med denne ansøgning, søges om midler til indkøb af hovedbåret mikrofoner specielt designer til brugere
med mindre hoveder eller børn. Ved brug af det mest velegnede udstyr vil både børnene, de voksne
teknikere og ikke mindst publikum, få den bedste oplevelse.

Baggrund
Børneteateret OSCAR er stiftet i efteråret 2013, og allerede i december 2013 havde Børneteateret sin
første juleforestilling. Også i 2014 havde Børneteateret juleforestilling. I 2015 havde Børneteateret udvidet
til to juleforestillinger, der begge var udsolgt. I alt 270 publikummer nød de to forestillinger.
Sammen med juleforestillingerne har der været afviklet juletræsfest, noget der har manglet i Horne i
mange år.
Børneteaterets juleforestilling og juletræsfest har hidtil været afviklet i Horne Forsamlingshus, og både
forsamlingshusets stand og det tekniske udstyr er løbende blevet forbedret.
Børneteateret OSCAR har siden 2016 også haft en sommerforestilling. Sommerforestillingerne spiller også
over to dage, med ca. 200-220 begejstrede publikummer over de to dage.
Juleforestillingen, OSCAR’s juleeventyr, der blev spillet i Horne Forsamlingshus den 14. og 15. december
2019, var igen i år fuldstændig udsolgt.
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Projektet
Børneteateret Oscar har ikke økonomi til selv at indkøbe alle de ønskede headsets.
De hovedbårede mikrofoner er specielt designer til brugere med mindre hoveder eller børn. Mikrofonen er
med omnnidirektionel kables hvilket betyder at den ikke behøver at sidde meget nøjagtigt. Den er meget
lille i udseende, den leveres i beige og vejer kun 22g. Hvert mikrofonsæt leveres med 3 størrelse bøjler, str.
S, M og L den i str. S er perfekt til børn.

Det påtænkte lyd og lysudstyr:
Lyd:

14 stk. Mipro MU-23 headset mikrofoner

Samlede udgifter:

Ovennævnte poster udgør i alt 17.500 kr. incl. moms.

Der er indhentet tilbud hos Schmidts Radio.
Borgerbudget ansøges om 10.000 kr.

Ansøger
Børneteateret Oscar
Cvr.nr. 35 34 37 84
Hornelandevej 10
5600 Faaborg
Kontaktperson:
Tina Bernsdorf Jungfeldt
Tlf: 20 68 83 67
Mail: oscarteater@gmail.com
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Foto: Skuespillere fra Børneteateret OSCARs sommerforestilling 2019

Foto: Skuespillere fra Børneteateret OSCARs juleforestilling 2019
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