
Foreningens/Søkers navn Søker midler til Vedtak 2020 Kategori
Lokalhistorisk senter kr 100 000 Fast

Funksjonshemmede i funkskjon FIF kr 30 000 Fast
Blå kors kr 60 000 Fast

Stiftelsen Nykirke seniorsenter kr 50 000 Fast
Horten Ungdomsmusikkorps kr 7 500 Korps
Granly skolekorps kr 7 500 Korps

Fagerheim og Falkensten skolekorps kr 7 500 Korps
Horten skolekorps kr 7 500 Korps
Åsgården skolekorps kr 7 500 Korps
Lysheim skolekorps kr 7 500 Korps

Åsgården frivillige byorkester kr 4 500 Korps
Blås i det kr 4 500 Korps
Nykirke bygdekorps kr 4 500 Korps

Verzatile Dancestudio DA
2 ggr danseforestillinger i 
2020 40 000 Arrangement

Teatergruppen Masken - voksne Leie av spillested 20000 Arrangement

La Salle de Danse Horten AS Leie av Bakkenteigen 40000 Arrangement

Fred Anders Lillebø
Støtte til utvikling og 
spredning av film 5000 Film



Annai Poopahti Tamilsk kultursenter 
Vestfold

Støtte til kultursenter for 
Tamilske barn 6000 Annet 

Horten Filmklubb, Sebastian Thomas  
Minke

Open screening for 
filmskapere, et årlig event 15000 Film

Thomas Nilsen

Filmprosjekt DKS opplegg 
om barn og unges 
opplevelser i Vestfold 
under krigen 10000 Film

Mental helse - Horten og Borre 
lokallag

Støtte til familiekonsert 
på Bakkenteigen 20000 Arrangement



Åsgårdstrand Velforening Støtte til kopi av byfane 0 Annet 

Aasgårdstrand og omegn historielag Støtte 40000

Horten kunstforening Støtte til kunstskole 20000 Annet 

Lokalhistorisk senter Fotoprosjekt del 2 0 Annet 

Horten Ungdomsmusikkorps

støtte til instrumenter og 
instruksjon av 
medlemmer 10000 korps

Horten kommune, Horten 
Frivilligsentral v/Cathrine Eriksen

Støtte til arrangement i 
parken og Lystlunden 
Arena 20000 Arrangement



Preus museum v/Pål Henrik Ekern Støtte til utstillingen "STED 20000 Arrangement

Gulbrandsens kor Støtte til el-piano 10000 Annet 

Finn Kjeldsberg
Høstutstillingen 2020 på 
Artilleriverkstedet 10000 Arrangement

Bjarne Edvard Herbjørnrød

Inspirasjonsseminar for 
amatørmusikanter i 
Horten og omegn 0 Arrangement

Aina Tufte Møteplasser 10000 Annet 



Horten kammermusikkfestival 40000 Festival

Blås i det Seminar 5000 Arrangement

Spillekveld på 37 v/Karl Thomas 
Hjelmervik

Spillekvelder, 
rekrutterende tiltak m.m 10000 Annet 

Hortenstangen kystlag v/ Fundamenter for stokkanke 0 Annet 



Horten fotoklubb Utstilling, 70 års jubileum 10000 Arrangement

Barbro Elisabeth Hernes-Reuterfeldt

Den årlige 
sommerutstillingen med 
kunstnerne  i 
Åsgårdstrand 20000 Arrangement

Henriette Grøtting Kihle
Barnehageturne med 
forestillingen "Lille" 10000 Arrangement

Torvet i Åsgårdstrand v Sølvi Foss Torvet i Åsgårdstrand 10000 Arrangement
Teatergruppen Masken - 
Nøstemasken

Krim-forestilling på Scene 
37 10000 Arrangement 

Borre Historielag v Eli Kari Høihilder Bruserød-dagen 5000 Arrangement 

Vestfold studentsamfunn Studentstart-uken 2020 30000 Arrangement 

Julemarked i Åsgårdstrand c/o 
Steinar Birkeland

Årlig julemarked i 
Åsgårdstrand 10000 Arrangement 

Kiwanis club Åsgårdstrand St.Hans feiring i Åsgårdstra 5000 Arrangement

Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene Åsgårdstrandsdagene 25000 Arrangement

Teatergruppen Masken - 
Minimasken

Forestillingen 
Olsenbanden jr. på sirkus 20000 Arrangement



Horten Folkeverksted
Teknologi- og skaper 
festivalen Sommerhack 25000 Arrangement

Horten Røde kors Grønlia eldresenter 30000

HVA - Horten viser og annet v Svein 
Johan Lindstad Lydutstyr 10000 Annet 

Kanalrock v Gunnar Løge Kanalrock 40000

Fremmedart AS Prosjekt "Heksegryta" 10000

Marius Noss Gundersen Utgivelse av album 10000
Åsgårdstrand Frivillige byorkester v 
Elin Bjønnes Sommerkonsert 10000

Marit Geraldine Bostad Prosjekt "På den andre side 10000 Annet 



Venneforeningen KNM Narvik ved 
Bent Smørsteen Guidete turer KJV 20000

BATTERI AS v/Henrik Lysell Film 30000
Sum Søknader kr 999 500



notater
Politisk vedtak. LHS sender faktura
Politisk vedtak kr 30000, ingen kontakt i 2018. NY 
leder/kontaktperson. Harald Sverre Johansen, 
Kongeveien 97a, 3188 Horten. tlf 90867475. Kontonr 
0532.34.34834
Politisk vedtak. Kontonr 1503.05.77296
Politisk vedtak. Kontonr 2505.57.26801. Nykirke 
seniorsenter, Kopstadveien 3, 3180 Nykirke. 
Bodillille@gmail.com. Tlf 92430715
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. Spilte ikke 
i 2018. 
Politisk vedtak for korps som spiller 17. mai
Politisk vedtak for korps som spiller 17.mai

Sommer og juleforestilling. Hvert show er stipulert til 
ca kr 35000. Søker om kr 40000 i tilskudd til begge 
show. Verzatile har barn, ungdom og voksen dansere.

"Du veit du kommer fra Horten - eller veit du det?" 6 
forestillinger som også skal bidra til å gi utenbys folk 
innblikk i kultursatsingen i Horten. Artilleriverkstedet 
er valgt for å løfte frem en viktig kulturell arena , bidra 
til å løfte frem KJV, og bygge opp om Horten som 
Oslofjordens hjerte.
Mor og datter Finnsveen overtok og startet La Salle de 
Danse Horten AS fra 01.01.2020. De har malt og 
pusset opp og prøver å rekruttere nye elever. Ønsker 
støtte til leie Bakkenteigen to show (to helger) - 
"Aladdin og de tre ønskene" den 6.juni 2020, og 
juleshow i desember 2020. 
Laget en film om Horten. Både kultur, næring og natur 
er representert. 



ANNAI POOPAHTI TAMILSK KULTURSENTER VESTFOLD 
er et kultur senter for Tamilske barn som bor i 
Vestfold, de fleste bor i Horten og Tønsberg. De leier 
Horten Voksenopplæring ved Nedre vei 18 til 
undervisning og kultur aktiviteter til deres barn. 
Formålet er å gi barn og ungdom muligheten til å 
styrke sin egen identitet ved å formidle det tamilske 
språk, historie, kulturopplevelse og kulturarv og 
veilede tamilske barn og ungdom til en meningsfylt 
integrering i det norske samfunnet. Senteret skal 
samtidig fungere som bindeledd mellom tamilske 
ungdommer og foreldre når det er nødvendig.

I april starter Horten Filmklubb opp med satsing på 
filmskapere fra Vestfold og deres kortfilmer. 
Filmskapere kan møtes og vise frem sine skaperverk, 
og i en felles setting prate om et fag de brenner for. 
Det skal være en "Open screening" (åpen visning) for 
filmskapere på Artilleriverkstedet på Karljohansvern. 
Det er et ønske om at filmskapere fra hele fylket, 
uansett alder og kjønn, skal ha anledning til å vise hva 
de har laget, prate/diskuter filmer og få anledningen 
til å prate fag med likesinnede. Målet er at dette blir 
en årlig event.

Under arbeidet med operasjon Betongblanding, 
dukket historien til Arnt Hvidtsten fra Fon opp. Han 
var rekrutt om bord i panserskipet Harald Haarfagre 
som lå fortøyd i Horten 9. april 1940. Prosjektet har 
fått 315.000 kroner i støtte(forproduksjon) av DKS, 
Fritt ord, Horten kommune, Tønsberg kommune og 
Færder kommune.  Prosjektet skal ende opp i en 
digital fremstilling av aksjonen og motstandskampen 
gjennom tekst, foto og film som skal formidles direkte 
som et program i regi av DKS Vestfold. Det jobbes med 
et utvidet prosjekt om barn og unges opplevelser i 
Vestfold under krigen. Filmen og presentasjonen av 
avdøde Arnt Hvidtstens opplevelser vil være en del av 
DKS opplegget i VGS. I tillegg blir det en del av 
prosjektet Barna forteller. Det søkes støtte av Horten 
kommune til å lage en film om angrepet på Horten 9. 
april 1940 med utgangspunkt i opplevelsen til Arnt 
Hvidtsten.
De skal arrangere familiekonsert på Bakkenteigen 
kulturhus i forbindelse med Verdensdagen for Psykisk 
Helse i 2020.



Foreningen er inspirert av kommunens satsing på 
videreutvikling av "Kunstnerbyen Åsgårstrand". I 
forbindelse med restaureringen av den gamle 
kommunestyresalen, ønsker ÅV å få sydd en kopi av 
den gamle byfanen med havfruesymbol. Denne skal ha 
sin plass i salen sammen med Åsgårdstrands ordførere 
og i benyttes i 17. mai tog.

Rådhuset i Åsgårdstrand pusses opp med et digitalt 
Munchsenter i 1.etg. I 2.etg er det planlagt et 
bymuseum om Åsgårdstrands historie. Åsgårdstrand 
Historielag er driver for å få dette på plass. 
Rådhuskvartalet vil bli et møtested for lokalbefolkning, 
ungdom og turister. Bymuseet vil gi en bedre 
forståelse av hvordan Åsgårdstrands utvikling har vært 
gjennom fem hundre år. 

Videreføring av Kunstskole. Alle skolene i kommunen 
får nå tilbud om å besøke utstillingene. Elevene 
tegner, lager fortellinger, etc. ut fra det som henger på 
veggene. Tilbudet er utvidet med at elevene får 
komme inn i Apenesgården for å se hvordan familier 
bodde for flere hundre år siden. Det fortelles om "den 
grå damen" som går igjen der! 
Søker om tilskudd til pågående prosjekt med 
bevaring og tilgjengeliggjøring av den unike 
fotosamlingen etter Fotografene Olaff og 
Wittusen, delprosjekt 2: Arbeid med digitalisering 
og å gjøre negativene tilgjengelig. Fikk kr 30000 
til forprosjekt i 2019.

Søker støtte til instrumenter og til instruksjon av nye 
medlemmer
100 lag og foreninger, 50 aktiviteter, 3-4 gode lokale 
artister som underholder, mat fra 10-20 forskjellige 
land. Kostnader ifbm leie av telt benker og bord,  
teknisk utstyr, innkjøp av ingredienser til mat samt 
reklame kostnader. 



Preus gjennomførte workshop på Bastøy i 2019. Åtte 
innsatte uttrykte seg fritt ved bruk av fotografi og 
tekst. Ustillingen planlagt på torget i Horten, er en del 
av en nasjonal satsing (TID, STED og ROM) på hvorvidt 
fotografiet kan være et verktøy for deltakelse i 
demokratiet. En formidling rettet mot barn og unge. 
Preus museum ønsker i tillegg Horten bibliotek som 
samarbeidspartner for foredrag og diskusjoner. Det 
planlegges et undervisningsopplegg med fokus på 
dialog og refleksjon. Opplegget rettes mot lokale 
skoler på alle trinn. Temaer som behandles er blant 
annet demokrati, samfunn, medier og diskurs, individ 
og fellesskap, kultur, politikk, straff og overvåking.

Koret er en viktig del av kommunens frivillige kulturliv. 
Koret har både store og små oppsetninger som på 
Bakkenteigen og seniorsentre og sykehjem. Koret 
trenger et el-piano til sistnevnte oppsetninger. 

Leie av lokale og P/A anlegg kr 8000. Arrangert 
transport mellom aldershjem i Horten og 
Artilleriverkstedet under arrangementet lørdag og 
søndag 3. og 4.oktober, en tur pr dag kr 10000.

Søker om tilskudd for å gjennomføre et 
inspirasjonsseminar for amatørmusikanter i Horten og
omegn. Seminar er tenkt over to dager med 
ensemblespill, undervisning og foredrag. Dette er 
første
året og vi ønsker at dette skal bli et årlig arrangement.
Dette vil bidra til å skape et miljø for regionens 
saxofonister og fremme kultur-Horten og
Karljohansvern som kulturell møteplass

Søker om midler til å lage møteplass for de som ikke 
naturlig ville ha møttes. Blande
menneskegrupper som feks ungdom og tidligere 
rusmisbrukere. Eller gamle og barn. Som skal ha
aktivitet sammen, samarbeide, se hverandre bak alle 
"fasader", lage hyggelig lunch sammen, dele
erfaringer og knytte nettverk. 09.00: buss henter 
gruppen. 09.30: foredrag. 10.00: aktiviteter i skogen. 
Kl 11.30: mat. 12.30: mingle. 13.30: buss tilbake
Kjenne mestring, våge å være seg selv og bli sett. 
Opplegget er gjennomført to ganger.



Horten Kammermusikkfest (HKMF) er en internasjonal 
musikkfestival som arrangeres årlig i Horten.
Festivalen ble arrangert for første gang i 2009. 
Festivalen skal
presentere høy kunstnerisk kvalitet med fokus på 
intime møter mellom musikere og publikum, samt
bygge interesse for- og glede over klassisk musikk i 
Horten og omegn.

Søknad om dekning av seminarkostnader:
Blås i Det planlegger også i år å avholde seminar for å 
forbedre individuelle spilleferdigheter,
musikkforståelse og samspill med andre.
Seminaret vil gå over 2 dager, der dag 1 vil være 
gruppeøvelser med egen dirigent og innleide
instruktører. Dag 2 vil være fellesøving med samspill 
for hele korpset under ledelse av egen dirigent. 

Klubben har flere ganger årlig spilledager i helgene på 
biblioteket der det gjennomføres
turneringer og større rollespillevents. Her er det besøk 
fra hele
Vestfold (ca 50 besøkende), men de fleste er 
Hortensungdom. Slike spilledager fører til
økt aktivitet på vanlige klubbkvelder. Søker om 25 
000,- i tilskudd til foreningens aktiviteter, spesielt til 
MidgardCon og
spilledagene på biblioteket, rekrutterende tiltak, slik 
og stands under andre
kulturelle arrangement. Vedlagt følger budsjett med 
forklaringer til hver post.
Vi mener våre arrangement fyller et hull i 
kulturlandskapet i Vestfold og treffer en målgruppe 
som ofte
blir overlatt til seg selv. Vår satsning er enkel. Vi 
ønsker å skape en trygg og sunn møteplass for
gaming-interessert ungdom i Horten og vi ønsker å 
sementere Hortens posisjon som Vestfolds
spillhovedstad.
Fundamenter for stokkanker som skal plasseres i Indre 
Havneby av Hortenstangen kystlag



Horten fotoklubb skal ha en utstilling i Galleri 
Verftsporten i august. Søker om midler til rammer og 
bildeoppheng, reklamemateriell, roll-up, plakater, 
flyers som skal brukes for å fremme foto som 
kultur/kunstform. Dvs. bilder i det offentlige rom, 
kafeer, "Lys i mørke" o.l. Klubben har 70 års jubileum i 
februar 2021, og ønsker å markere seg i lokalmiljøet.

16 profesjonelle kunstnere + 3 gjesteutstillere skal ha 
sin årlige utstilling i Åsgårdstrand. Utstillingen Skrik VII, 
vises i gymsalen ved den gamle skolen(leieavtale med 
Kiwanis). Kunstnerne sørger for montering og vakt. 
Åpner fredag 3. juli kl 18.00, og hver lørdag og søndag 
i juli fra kl 11-17. Kunstnerne utsetter sin faste 
sommerutstilling SKRIK til august/september 2020 
grunnet korona-krisen

Barnehageturne (Horten, en av fire byer). 
Figurteaterforestilling for barn mellom 3-6 år. Om 
søskenkjærlighet. Et kulturtilbud med teatermagi. Skal 
foregå på Artilleriverkstedet fra 5.-9. oktober. Utsettes 
om nødvendig (corona).

Legohelg, familiebilder og to konserter
Teatergruppen Maskens yngste teatergruppe for barn 
i Horten mellom 6 og 10 år

Borre Historielag ønsker å trekke nye generasjoner til 
foreningen gjennom å arrangere aktiviteter på 
Bruserød. Bruserød gård er en av de eldste gårdene i 
Horten kommune. Ligger på Nykirke oppunder 
grensen til Re kommune.

Vestfold Studentsamfunn er hovedarrangør av de 
sosiale arrangementene på USN Campus Bakkenteigen
Markedet har juleverksted, eventyrstund og nissetog 
for barna. Det skal også skapes flere aktiviteter for 
familier.
Årlig St.Hans feiring i Åsgårdstrand

Tilskudd for å fortsette å drive byfesten i fremtiden. 

Teatergruppen Maskens nest yngste teatergruppe 
med 26 aktører i alderen 10-16 år



Avholdes fra mandag 3. - søndag 9. august 2020. 
manda til onsdag; sommerkurs i programmering for 
barn fra 7 - 12 år i Micro:bit. Torsdag til fredag; kurs 
for viderekomne i Micro:bit og styring av dronen 
Air:bit. Fra fredag til søndag: hovedarrangement med 
workshops, foredrag og seminar. 

Horten Røde kors, Grønlia eldresenter har drevet i ti år 
etter avtale med kommunen. Fornyet avtale med 5 år. 
Åpent man-tirs-ons-tors fra 10-14. Antall besøkende 
har vært 1250. Betjent av frivillige. Leier ut til Kiwanis 
damer og herrer, "snekkergutta" (13 menn) i kjelleren 
samt store og små selskaper. 

HVA ble stiftet i 2011. Har som formål "Å skape en 
scene og et klubbmiljø for visesangere og andre 
interesserte. 54 betalende medlemmer men åpent for 
ikke-medlemmer også. Flere av medlemmene har 
underholdt ved kommunens sykehjem, utesteder og 
på Bakkenteigen. Av medlemmene er 20 aktive. HVA 
har ordinært visekvelder 1 gang pr mnd. 2 ggr i året er 
det temakonsert. 2 ggr i året er det helaften med åpen 
scene for alle. Lavterskeltilbud

Avslyst festival, men søker for å sikre videre drift. 
Det skal arrangeres presentasjoner, kurs, 
demonstrasjoner og barneaktiviteter ute i naturen og 
online i forbindelse med produksjon av egne arbeider 
og undervisning. Produksjon av bilder og trykk på 
papir, tekstiler, keramikk og treverk. For barn og alle 
aldre. Arbeider ute i naturen med god avstand ihht 
restriksjoner.
Utgivelse av album med komposisjon skrevet til noen 
av Norges fremste klassiske gitarister. 
Konsert i samarbeid med Horten Bluesband og 
Sidesporet Blæseensemble

Endringer. Verdenspandemi. Kunstneren vil bruke en 
definert periode på å finne ut hvordan denne 
unntakstilstanden(covid 19) vil påvirke hennes 
kunstneriske uttrykk. Prosjektet vil få lokal forankring 
men berøre universelle temaer. Kunstnerisk utstyr: kr 
45000, maling og div kr 12000, innramming kr 15000. 
Totalt kr 72000.



Under vandringene på KJV er det mange turister 
som tar del i omvisningene, guider driver Hortens 
reklame, og forteller mye om byens museer og 
andre severdigheter. Årets søknad kommer etter 
søknadsfristen pga Covid-19 pandemien. De 
trodde at årets sesong ville bli avlyst. De ser nå 
muligheten for å kunne vise turister rundt på KJV i 
juli og august.
Ønsker å samle byen foran tv/skjerm et par timer 
den 20. juni 2020. Filmen er om Horten og 
Hortensfolk og har innslag av headlinere som 
skulle spilt på Verven 2020. BATTERI AS 
samarbeider med Hocus Focus på film,  
Artilleriverkstedet på streaming og med 
Gjengangeren som plattform.
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