Foreningens/søkers navn

Søker midler til

Vedtak 2019

1 Lokalhistorisk senter

kr

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Funksjonshemmede i funkskjon FIF
Blå kors
Stiftelsen Nykirke seniorsenter
Horten Ungdomsmusikkorps
Granly skolekorps
Fagerheim og Falkensten skolekorps
Horten skolekorps
Åsgården skolekorps
Lysheim skolekorps
Åsgården frivillige byorkester
Blås i det
Nykirke bygdekorps

14 Lokalhistorisk senter

Digitalisering av fotosamling

kr

15 Løvøykapellets Venner

Informasjonsbrosjyre

kr

Notater
100 000 Politisk vedtak.
Politisk vedtak.
Politisk vedtak.
Politisk vedtak.
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Søkte til forprosjekt i 2018. Søker midler til å fullføre arbeidet med å
digitalisere fotosamling fra fotograf Olaff og Wittussen. En unik samling
10 000 av glassplater og negativer fra 1896-1983.
Løvøykapellets Venner har laget en ny informasjonsbrosjyre om
Løvøykapellet. Den erstatter tidligere utgave trykket på 80-tallet.
Ønsker bidrag til å trykke opp et større opplag slik at den kan fordeles
til innbyggere og turister i mange år fremover. Ny utgave er vedlagt
5 000 søknad.

30 000
60 000
50 000
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
4 500
4 500
4 500

16 Fagerheim og Falkensten skolekorps

YNGLINGEFESTIVALEN JUNI '19

kr

35 000

17 Sangforeningen Midnattsol

Jubileumskonsert okt 2019

kr

10 000

18 Kristian Illner

Biografiprosjekt Martin Siem

kr

5 000

19 Ares forlag A/S

Utgivelse av bok

kr

5 000

20 Venneforeningen KNM Narvik

Gratis søndagsguiding på KJV

21 Teatergruppen Masken - Minimasken

Oppsetting av Skatten på
Sjørøverøya

Tilskudd til Ynglingefestivalen 21. - 23. juni 2019. Festivalen er et
samarbeid mellom de 5 skolekorpsene og Horten Ungdomsmusikkorps.
Koret har 30 års jubileum og skal arrangere jubileumskonsert på gamle
lærerskolen på Eik. Barnekoret fra Lillås skole og barnedansere fra
Verzatile skal delta.
Det søkes om tilskudd til et biografiprosjekt om Martin Siem. Martin
Siem var fra Horten. En norsk næringslivsleder som satte preg på norsk
og internasjonal skipsbyggingsindustri og petroleumsindustri etter
andre verdenskrig. Kjernen i boken er Siems innsats som øveste leder
for Aker i nærmere 20 år.
Søknad om støtte til utgivelse av boken: Bombingen av Marineverftet
på Horten 23. februar 1945. Boken forteller på en grundig og
avklarende måte hva som skjedde kvelden den 23. februar 1945.
Forfatter: Jan Ingar Hansen. Horten kommune mottar 10 stk bøker hvis
søknad innvilges.

kr

KJV. Historien om utviklingen av Horten de siste 200 år har blitt
formidlet gjennom historiefortellere og guidede turer i området. Siden
2010 har det vært gratis guidede turer i månedene juni, juli og august i
regi av kommandanten på KJV. Kommandantstillingen er nedlagt og
35 000 andre aktører har ikke midler til videre drift av guidingene.

kr

Barna som er med i stykket er fra 10-16 år. Hortensskogen skal bugne
av små og store pirater. Det skal lages en sjørøverløype i
20 000 Hortenskogen. Première torsdag 27. juni. 4 øvrige forestillinger.

22 Morten Moland

23 Fremmedart AS

Bokproduksjon/pop-up utstilling

"Chain Reaction"

kr

Bok om Hortensfestivalens historie, og betydningen av den for Hortens
befolkning og musikkmiljø. Søker om midler til innkjøp av Pop-up telt
og til produksjon av utstillingsmateriell, repro-trykk, samt innleieplass
5 000 på relevante arrangement.

kr

Kunstprosjekt med profesjonelle og amatører, store og små. Skal
foregå ute på Borrehaugene. De som vil skal legge seg på preparerte
stoff-paneler i solen å lage avtrykk av sin egen kropp. Disse skal så
plasseres ved siden av hverandre så det ser ut som de strekker hender
mot hverandre, vender seg til eller fra hverandre. Et prosjekt som
10 000 foregår ute men som ender opp i en utstilling innendørs.

24 Horten Fotoklubb

Innkjøp av rollups og bilderammer kr

25 Barbro Elisabeth Hernes-Reuterfeldt, kunstnerne i Åsgårdstrand

Sommer- og juleutstilling 2019

kr

20 000

26 LO Horten

1. mai-feiring

kr

5 000

27 Horten kunstforening

Videreføring av kunstskole

kr

20 000

28 Horten Frivilligsentral

Frivilligdagen og Verden i Horten

kr

20 000

30 Borre Sokn - Borre Vocale

Søker om midler til videreutvikling kr
Søker midler til urfremførelse av
verket "Visa Mig Vägen".
kr

31 HAM. Lf (Horten alternative mannskor)

Korstøtte

29 Bandet LEGACY v/Lukas Eide

kr

5 000

Søker midler til trykking av store plakater (rollups) som viser aktiviteter
Horten Fotoklubb har gjennomført i nærområdet i kommunen. Disse er
planlagt å trykkes på et lokalt trykkeri. Plakatene vil være godt synlige
under Fotografiets dag i august på Karljohansvern.
Søker om tilskudd til sommerutstillingen SKRIK VI og juleutstillingen
2019. Sommerutstillingen skal vises på kafeen på torget i Åsgårdstrand
og holde åpent hver helg i juli måned. Juleutstillingen blir vist samtidig
med julemarkedet i Åsgårdstrand den første helgen i desember (Galleri
Ask).
Med bl.a kor/korps, minnetaler, sang, arrangement i parken og gratis
kino for alle
Søker midler fordi tilbudet om kunstskole nå er utvidet til alle barneog ungdomsskoler i kommunen. De første klassene har meldt seg på og
starter 10. april.
Arrangementet har hovedfokus mot barn og unge og tar sikte på å
rekruttere unge inn mot lag og foreninger. Det vil også bli et felles
show med underholdning og konferansier.

Søker støtte til veiledning og instruktørtimer til bandet, hovedsaklig for
slagverk og bass. Bandet har ambisjoner om å bli et godt synlig band i
Horten. Bandet består av Lukas Eide (15), Benjamin Borgen (13), Ola
Fredriksen (14), Theis Fredriksen (14). De er medlemmer av band-org
5 000 og betaler kontigent til bandet.
10 000

Koret ble etablert i november 2018. Menn fra ulike nasjonaliteter
(Syria, Somalia, Norge, Iran og Irak). Når de møtes en gang pr uke,
"legges posttraumatiske lidelser, akademiske forventninger, angst og
sosiale forskjeller i gangen". Koret får stadig nye medlemmer og er idag
30 stk i alderen 28 - 70 år. Søker midler til å leie inn profesjonell hjelp
til arrangering av sangene samt dirigenthjelp. Det planlegges kortur til
Trondheim for å få synge med andre kor, samt få formidlet lokalkultur
10 000 og Horten Love utenfor kommunegrensen.

32 Åsgårdstrand velforening

Støtte til å utarbeide filer til
kunstnerbyen Åsgårdstrand

33 Gulbrandsens kor

Leie av Bakkenteigen til "Kjære lille
Grethe"
kr

34 Scenekunstensemblet Wivestad

Leie inkl tekniker på
Artilleriverkstedet

kr

kr

Søker om midler til å utarbeide tre filer som skal vise en oversikt over
hva kunstnerbyen Åsgårdstrand har å tilby av utstillinger og konserter i
månedene juni/juli/august. Oversikten(e) skal trykkes i papirformat og
deles ut til gjester/turister samt legges ut digitalt på
Åsgårstrandportalen. Alle næringsdrivende vil få tilsendt filene tilsendt
5 000 slik at de kan skrive ut oversikter fra egen pc.
Konserten skal vise bredden i lille Grethes karriere fra ung til voksen. 2
eller 3 konserter 2. og 3. november 2019. Samarbeid med lokale
15 000 musikere ledet av Une Kulsrud.
Scenekunstensemblet skal sette opp Musikalen 13 på
Artilleriverkstedet på Karljohansvern 2.- 4.mai med 3 forestillinger.
Horten kommune har utenforskap som sitt satsingsområde og
musikalen tar for seg temaer som sosialt hierarki, det å føle seg utenfor
15 000 og snakke stygt om andre for å føle seg bedre selv.
Sommerkonsert i Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand. I år skal det
samarbeides med Horten Bluesband. Det trengs derfor å få arrangert 5
låter for bluesband med blåsere. Dette koster vanligvis kr 3000 pr låt.
Øyvind Husebø (dirigenten) påtar seg dette som en ekstraoppgave.
Horten Kino ønsker i samarbeid med Horten kommune å arrangere
"Kino for 100", hvor gjestene kan kjøpe et pass for 100,- og se på et
visst antall filmer lørdag og søndag både for barn og voksne. Utekino i
august - "Bohemian Rhapsody", 9 års aldersgrense. Samme lydanlegg
og projector som i fjor. Det vil være inngjerdet område og
inngangspenger. Arrangementet vil bli markedsført i Gjengangeren og
på sosiale medier.
St.Hans feiring i Åsgårdstrand. Familiearrangement med musikk, bål,
hoppeslott. Rigging og rydding frivillig innsats.
Skal produseres i eik og plasseres utendørs på pilgrimsleden mellom
Løvøya og Borre.

35 Åsgårdstrand frivillige byorkester

Støtte til sommerkonsert i
Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand

kr

5 000

36 Nordisk film kino as

"Kino for 100" i mai og utekino i
august 2019

kr

30 000

kr

5 000

kr

10 000

kr

Drevet Galleri Smalgangen i 15 år. For å vitalisere byen og å kunne
videreutvikle galleriet, ønsker hun å tilby utstillingsplass til et bredere
10 000 spekter av kunstnere/kunsthåndverkere, samt digital formidling.

37 Kiwanis Club Åsgårdstrand
38 Carl Ove Fæster

39 Anne Kristine Mjelva

Tilskudd til St.Hans feiring
Støtte til å lage en kopi av
Borrekorset.

Utstillingssøyler og touch-skjerm

40 Thomas Marthon Engevold

Tilskudd til albumprosjekt

kr

41 Marit Geraldine Bostad

Støtte til "Abstraksjoner fra
Karljohansvern"

kr

42 Artilleriverkstedet AS

Jul på Karljohansvern og
Artilleriverkstedet AS

kr

Thomas og Tvilerne er et musikalsk samarbeid rundt tekster og
melodier skrevet av søker. Søker støtte til albumproduksjon (trykking
av vinyl 100 stk) av konsertalbumet Angelina & Fillefrans VOL1 - Elviras
5 000 hemmelighet av og med visekonseptet Thomas & Tvilerne.
Tilskudd til å lage en serie storformat malerier, med utgangspunkt i
tolkning av Karljohansvern, en malerisk abstraksjon av områdets
farger, historie og sjel. Presentasjon i eget studio på fotografiets dag
10 000 2020.
søknad er todelt; kr 50000,- søkes til Jul på Karljohansvern og
gjennomføring av gratisaktivieter. Kr 100000,- søkes til støtte til
fremvisning/kinoløsning med fremvisning av smalere filmer og annen
35 000 kunst og kulturinnhold via projektor.

kr

Annai Poopahti Tamilsk kultursenter Vestfold er et kultursenter for
barn som bor i Vestfold. De fleste bor i Horten og Tønsberg. De leier
Åsgårdstrandskolen til undervisning og aktiviteter. Formålet er å gi
barn og ungdom mulighet til å styrke sin egen identitet ved å formidle
språk, historie, kulturopplevelser og kulturarv. Veilede tamilske barn og
6 000 ungdom til en meningsfull intgegrering i det norske samfunnet.
Masterclass innen jazz for barn og unge musikere i Horten og omegn.
Tilby de klassiske elevene fra musikkskolene i Vestfold og andre med
erfaring fra pop/rock/blues sjangeren til å treffes i et crossover
muskkunivers. De ønsker å invitere Fazz and his Jazzcrusaders fra
Danmark som ledes av Fazz Andersen. han underviser til daglig i Jysk
musikkonservatorium. Bandet består av 8 musikere der flere er
15 000 musikkpedagoger.

kr

Horten kammermusikkfestival er en internasjonal musikkfestival som
arrangeres årlig i Horten. Første gang i 2009 av kunstnerisk leder Kari
35 000 Ravnan. Kammermusikkfest har særdeles høy kunstnerisk kvalitet.

43 Annai Poopahti Tamilsk kultursenter i Vestfold

Støtte til kultursenter for Tamilske
barn
kr

44 Horten Jazzclub

Støtte til gjennomføring av
Masterclass

45 Horten kammermusikkfest

Musikkfestival

46 Hortens ungdomsmusikkorps

Rekruttering og livslang spilleglede
i Horten
kr

47 Horten Ungdomsmusikkorps

Hortenfest høsten 2019

kr

20 000

48 Scenekunstensemblet Wivestad

Støtte til "Selskapsreisen"

kr

15 000

49 Spillekveld på 37

Tilskudd til foreningens aktiviteter kr

10 000

50 Sportsklubben Falk

"Lys i mørke"

kr

15 000

51 Kanalrock
52 Julemarked i Åsgårdstrand c/o Steinar Birkeland

Musikkfestival
Julemarked i Åsgårdstrand

kr
kr

35 000
10 000

53 YME drift AS

Midgardsblot festivalen

kr

35 000

54 Vestfold Studentsamfunn

UKA 19 og Campus LAN

kr

35 000

5 000

Ønsker å avholde to seminarer, et tromme/paradeseminar i april og et
spilleseminar for alle skolekorpsmedlemmer i august. Meningen er at
skolekorpsmusikantene skal spille sammen med de voksne og lage en
morsom konsert som inspirerer og motiverer musikanter i alle aldre.
Ønsker å lage en tradisjon fordi det er mange lokale band som ønsker å
delta. Sted: Artilleriverkstedet
Første gang i Norge, teaterversjonen av "Selskapsreisen". De har fått til
en avtale med manusforfattere og musikalsk ansvarlig bak både film og
teaterversjon om å kunne sette opp Selskapsreisen på norsk. Historien
er blitt norsk med alt man husker fra originalen. Première på
Bakkenteigen 22. november 2019. Søker tilskudd til utlegg og
rettigheter til manus og arrangementer samt noe husleie.
"Spillekveld på 37" er et sosialt møtepunkt for gaming-interessert
ungdom. De tilbyr alle former for analoge spill eks brettspill, rollespill
og kortspill. Det søkes tilskudd til MidgardCon og spilledagene på
biblioteket, samt rekrutterende tiltak slik som skolebesøk og stands
under andre kulturelle stands.
Temaet er i 2019, selvmord og åpenhet rundt dette tabubelagte
temaet. I tillegg til en rusletur i det fri på KJV, så vil man kunne
opplevemellom 30 og 40 minnrike kulturinnslag langs vandringen.
Musikkfestival. Arrangementet avholdes fredag og lørdag 2. og
3.august 2019.
Søker til det årlige julemarkedet i Åsgårdstrand.
Midgardsblot har blitt en godt etablert internasjonal metalfestival med
besøkende fra store deler av verden. Festivalen er forankret i Norges
Norrøne historie og arrangeres i dag i og rundt Gildehallen og Borre
parken i samarbeid med Borre Vikingsenter.
Uka 19: arrangement som går over flere dager, og er for de over 18 år.
Inneholder quiz, standup og konsert. Campus LAN er et alkoholfritt
arragement som går over en helg. Tilbud til alle over 17 år og
arrangeres på Campus.

55 Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Blås i det
Horten Skateboardpark
Matfestivalen
Lysheim skole
Sentrum skole
Åsgården skole
Lillås skole
Fagerheim skole
Granly skole
Nordskogen skole
Sum

Tilskudd til Åsgårdstrandsdagene

Tilskudd til korpskonsert
Tilskudd til mesterskap
Støtte til matfestival
Elevantallbasert 17.mai-støtte
Elevantallbasert 17.mai-støtte
Elevantallbasert 17.mai-støtte
Elevantallbasert 17.mai-støtte
Elevantallbasert 17.mai-støtte
Elevantallbasert 17.mai-støtte
Elevantallbasert 17.mai-støtte

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000 Årlig arrangement i badeparken i Åsgårdstrand

5 000
20 000
35 000
2 990
6 630
2 912
3 900
1 326
6 422
4 043
1 027 723

Skal ha konsert i Artilleriverkstedet på Karljohansvern høsten 2019. De
planlegger å invitere inn et voksenkorps og et skolekorps for spilling
hver for seg og sammen. I forkant er det ønskelig å leie inn
innstruktører for å forbedre spilleferdigheter og samspill i eget korps.
Norgesmesterskapet i Vert Skateboard i august 2019.
Matfestivalen på KJV
17.mai-arrangement
17.mai-arrangement
17.mai-arrangement
17.mai-arrangement
17.mai-arrangement
17.mai-arrangement
17.mai-arrangement

