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Bilag 2: Forenkling af puljestruktur under kultur- og fritidsudvalget  

 Dato: 01-10-2020 
Sagsnr: 20.00.00-Ø40-64-19 

Kultur og Fritid 
 

Strategi- og Partnerskabspuljen 2021-2024 (årligt) fremover: 4.790.000 kr. 

 Tilskud der ER bevilliget af KFU 
 Modtaget ansøgninger til KFU behandling 23/11 
 Forventede tilbagevendende ansøgninger i 2021 
 

 

Events som allerede har fået bevilling for 2021 Kort beskrivelse  Bevilliget beløb 2021 Bemærkninger  

Læse og litteraturfestival 2021 Festival der sætter fokus på læse- og skrivelyst hos børn. Indeholder forløb 
på skoler, hvor en forfatter kommer ud i en klasse i en uge samt en afslut-
tende event i den efterfølgende weekend.  

75.000 Bevilget KFU 
14/9 2020 

Copenhagen Cooking & Food Festival              
Partnerskabsaftale 

Copenhagen Cooking og Food Festival er en madfestval der løber af stablen 
10 dage i august hovedsagligt i København og på Frederiksberg. Festivalen 
skydes i gang med den ikoniske langbordsmiddag ned af Frederiksberg Allé, 
hvor der i 2019 deltog 1.500 spisende gæster. Som en del af partnerskabsaf-
talen skal der på Frederiksberg afholdes minimum 10 lokale arrangementer, 
med eget logo og særskilt markedsføring.  

250.000 Udløber 2022 

Bloom Festval Partnerskabsaftale Bloom er en festival der arbejder i krydsfeltet mellem videnskab, natur og 
kultur afholdt i Søndermarken. Festivalen arbejder med nye tiltag; sammen 
med DR Skole, KU, Zoologisk Have, Frederiksberg Museerne m.fl. skal ’Bloom 
School’ og ungeprogrammet ’Academy’ styrke eleverne i naturfaglige dan-
nelse og deres interesse for videnskab med talks, walks og workshops. 

250.000 Udløber 2022 

Carpark Festival Carpark Festival har været afholdt under Bispeengbuen siden 2014 med 
fokus på lokalmiljø, vækstlagsmusik og frivillighed. I 2019 åbnede URBAN13 
for første gang et vækstlagsspillested og kulturhus; Garagen, under Bispe-

75.000 Udløber 2022 
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Events som allerede har fået bevilling for 2021 Kort beskrivelse  Bevilliget beløb 2021 Bemærkninger  

engbuen - og samme år havde Carpark Festivalen vokset sig så stor at den 
over to dage kunne præsentere 30 artister, fordelt på tre scener for 4.000 
publikummer. 

Frederiksberg International Kulturby Projektet præsenterer en række internationale koncerter/kulturbegivenhe-
der i konservatoriets koncertsal. Arrangementerne bliver til i samarbejde 
med ambassader, DANIDA og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

100.000 Udløber 2022 

Strøm Festival Strøm har indgået en 4-årig rammeaftale med Staten, Københavns Kommu-
ne og Frederiksberg Kommune om en bred vifte af indsatser inden for den 
elektroniske musik, herunder festival, koncerter, netværksaktiviteter, Strøm 
til Børn og meget mere. 

300.000 (hidtil fra 
SP-puljen) 

100.000 (hidtil fra 
puljen til faste 

events) 

Udløber 2024 

Disponeret for 2021 1.150.000  

Resterer til yderligere bevillinger  3.640.000  

 

Behandles 23/11 Ansøgninger modtaget til behandling 
den 23. november. 
– endnu ikke bevilliget for 2021 

Kort beskrivelse  

Ansøgt indstillet 

Bemærkninger  

Ansøgninger til byrettede events der tidligere har været finansieret af ”puljen til faste events” 

Bas under Buen Bas under Buen har i oktober fremsendt en 3 årig ansøgning til strategi- og part-
nerskabspuljen og søger om et tilskud på 200.000 kr. årligt.  

200.000 200.000 Tidligere finansieret 
af pulje til faste 
events med 
155.000 kr.  

PostNord Danmark Rundt + tv dæk-
ning 

DCU har fremsendt en ansøgning for 2021 om afvikling af deres 30. løb med op-
løbsstrækning og afslutning på Frederiksberg Allé. DCU har oprindeligt søgt om 
250.000 kr. til dækning af omkostninger, men idet politiet har meldt fra på opga-
ven fordyres enkelte poster. Som alternativ til de højere omkostninger foreslår 
DCU selv, at Frederiksberg er vært for afslutningen hvert andet år, svarende til 
215.000 kr. årligt.   

430.000  430.000 Tidligere finansieret 
af pulje til faste 
events med 
250.000 kr. 
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Behandles 23/11 Ansøgninger modtaget til behandling 
den 23. november. 
– endnu ikke bevilliget for 2021 

Kort beskrivelse  

Ansøgt indstillet 

Bemærkninger  

Pride Parade 2021 og frem OBS!! 
 

Forvaltningen har de seneste 6 år foretaget en intern afregning for oprydning ef-
ter Pride Parade finansieret af puljen til faste events på max. 63.000 kr. årligt. Pa-
raden har gennem årene vokset sig større og udgifterne til FGV har ligeledes ud-
viklet sig. Ifølge nyt tilbud fra FGV bør der fremad afsættes 110.000 kr. til opryd-
ning og afspærring som grundbevilling ifm. med afvikling af den ordinære Pride 
Parade.   

 110.000 Behov for 110.000 i 
2021, 2022 og 2023. 
Tidligere finansieret 
af pulje til faste 
events med 63.000 
kr. 

World Pride Parade 2021 
 

I forlængelse af ovenstående, bliver Paraden i 2021 ekstraordinær stor og med en 
længere rute, idet Copenhagen Pride har vundet værtsskabet for den første fore-
ningen mellem World Pride Parade og Eurogames, som samles i World Pride Para-
de 2021. Arrangør søger i den anledning puljemidler til at sætte øget fokus på 
publikumsoplevelsen langs ruten (150.000) samt ekstra midler til renhold og af-
spærring etc. (150.000) i alt 300.000 kr.  FGV tilkendegiver, at der skal afsætte 
293.000 kr. for oprydning for den udvidede rute.  

300.000 
 

333.000 Samlet set skal der 
afsættes 443.000 kr. 
til afvikling af Word 
Pride Parade 2021. 
333.000 kr. for de 
ekstraordinære akti-
viteter samt  grund-
beløbet på 110.000 
kr. (ovenstående). 

Ansøgninger hvor tilskud tidligere har været finansieret over driftsbudgettet 

Stella Polaris Stella Polaris i Frederiksberg Have er Danmarks største chill out event, hvor elek-
tronisk musik præsenteres i hyggelige omgivelser. De har hidtil modtaget en fast 
årlig bevilling fra Frederiksberg Kommune på 750.000 kr. Pga. af stigende udgifter 
til leje af Frederiksberg Have, er det ansøgte beløb et minimumsbeløb for gen-
nemførelse.  

780.000 780.000 Ansøger for 3 år  
Beløb for år 2 
(2022): 795.000  
Beløb for år 3 
(2023): 811.000  

Copenhagen Jazz festival Copenhagen Jazz Festival har igennem mange år afholdt koncerter, ageret sam-
lende koordinator samt udarbejdet skræddersyet markedsføring til Frederiksberg 
for et årligt beløb på 400.000 kr. Inkluderet i prisen er bl.a. afholdelsen af Jazz for 
Kids i Lindevangsparken, som er den største markering af børnejazz under festi-
valdagene overhovedet. 

400.000 400.000 Tidligere tilskud på 
400.000 kr. finansi-
eret over driftsbud-
gettet. 

Ordinære ansøgninger  

Streetparty og Playmaker GAME har fremsendt ansøgning om 3-årig støtte til Streetparty og Playmaker for-
løb på Frederiksberg, med 150.000 kr. årligt. 

150.000  150.000 Udløber 2020 
Behandles på ny 
23/11 
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Behandles 23/11 Ansøgninger modtaget til behandling 
den 23. november. 
– endnu ikke bevilliget for 2021 

Kort beskrivelse  

Ansøgt indstillet 

Bemærkninger  

Klang Klang festivalen har i oktober indsendt en ansøgning for 3 år til strategi- og part-
nerskabspuljen, hvor de søger om 200.000 kr. årligt. 

200.000 50.000 Har modtaget pul-
jetilskud i en år-
række. Indstiller for 
3-årig periode 

CPH:DOX på Frederiksberg  CPH:DOX har fremsendt ansøgning for CPH:DOX på Frederiksberg i 2021, hvor de 
ansøger om 250.000 kr. 

250.000  200.000 Søger for 1 år. Har 
modtaget pulje-
tilskud i en årræk-
ke.  

Golden Days  Har fremsendt ansøgning på 200.000 kr. for aktiviteter i 2021 i pulje for Strategi- 
og Partnerskabsaftaler 

200.000 100.000  

Klimafestival på Aveny-T Foreningen Bæredygtig Scenekunst NU vil afholde en festival på Kellerdirk parallelt 
med at Aveny-T viser forestillingen om Greta Thunberg. Festivalen henvender sig 
til skoler og menige borgere og vil bestå af oplæg, workshops, udstillinger mv. 

175.000 175.000 Søger for 1 år.  
Ny ansøger.  

Klokkespilsinitiativer På baggrund af beslutning fra Budgetforslaget 2019 forelægges forslag til genop-
tagelse af klokkespilskoncerterne, i samarbejde med klokkenistuddannelsen ved 
Løgumkloster Kirkemusikskole. 

50.000 Opfølgning på bud-
getforslag fra 2019. 

Indstillede beløb i alt 2.978.000  

Såfremt alle ansøgninger imødekommes resterer der herefter i puljen 662.000  
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Forventede tilbagevendende ansøg-
ninger for 2021 
– endnu ikke bevilliget for 2021 

Kort beskrivelse  Tidligere  
bevilliget beløb  

Bemærkninger  

Kammerkoncerter Kammerkoncerterne har fundet sted i Brøndsalen igennem mange år, finansieret af 
Frederiksberg Kommune. Havde tidligere selvstændig økonomi men finansieres nu 
via puljen. 

100.000 Fast initiativ på 
Frederiksberg 

Hithouse Årlig markering af det gamle ’pop-tempel’ Hit House, som for 50+ år siden afholdt 
koncerter i Aveny Teateret på Frederiksberg. Eventen afholdes på Runddelen og 
byder på musik af både nye og gamle orkestre. 

75.000 Har modtaget pul-
jetilskud i en år-
række 

CPH STAGE 2020 Teaterfestival  Siden 2015 har Frederiksberg Kommune hvert år ydet 200.000 kr. til CPH STAGE 
sekretariatet til hovedsaligt markedsføring generelt herunder særlige kommunika-
tionstiltag for forestillinger opført på Frederiksberg. I 2020 blev bevilget 100.000 kr.  

100.000 Bør ses i sammen-
hæng med den 
vedtagne Teater-
strategi. 

Frederiksberg Internationale Gadetea-
terfestival NB 50% teaterrefusion 

Frederiksberg har været vært for Danmarks Internationale Gadeteaterfestival siden 
2014. Festivalen turnerer årligt rundt til ca. 10 kommuner og viser forestillinger i 
det fri opført af professionelle udenlandske kunstnere.   
Festivalen er refusionsberettiget, hvorfor staten kan søges om at dække 50% af udgiften.*  

300.000 
(150.000)* 

Bør ses i sammen-
hæng med den 
vedtagne Teater-
strategi. 

Cisternerne Frederiksbergmuseerne har de seneste år ansøgt om et tilskud til den årlige udstil-
ling i Cisternerne. Kommunens bidrag er vigtig for museet i forhold til at få støtte fra 
en lang række fonde til udstillingerne, der typisk koster et par millioner kr. 

300.000 Da den nuværende 
udstilling grundet 
corona er forlænget 
til november 2021, 
søger Frederiksberg-
museerne først om 
tilskud igen til 2022. 

Summer Jazz Summer Jazz (det tidligere Valby Summer Jazz) har Copenhagen Jazz Festival som 
festivalpartner, og sorterer under denne som en selvstændig, økonomisk uafhæn-
gig, udvidet sub-festival. Summer Jazz har igennem en årrække afholdt jazzkoncer-
ter på Betty Nansen, ofte med temakoncerter og cross-over koncerter på pro-
grammet. 

75.000 Har modtaget pul-
jetilskud i en år-
række 

BUSTER på Frederiksberg Filmfestivalen BUSTER tilbyder hvert år en række filmvisninger og workshops for 
skolerne på Frederiksberg, med støtte fra kommunen og i samarbejde med lokale 
kultur- og undervisningsinstitutioner. 

70.000 Har modtaget pul-
jetilskud i en år-
række 
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Forventede tilbagevendende ansøg-
ninger for 2021 
– endnu ikke bevilliget for 2021 

Kort beskrivelse  Tidligere  
bevilliget beløb  

Bemærkninger  

Royal Run (+ 100.000 fra event- og ud-
viklingspuljen) 

Royal Run fik i 2019 støtte fra Kultur- og Fritidspuljen. I 2020 søgte de ikke midler 
pga. god økonomi fra løbet i 2019, men pga. corona forventer forvaltningen at 
modtage en ansøgning om støtte til løbet i 2021.  

150.000 underskudsgaranti 

Jazz i Haveselskabets Have Haveselskabets Have har igennem mange år dannet rammen om koncerter under 
den årlige Copenhagen Jazz Festival. Forrige år blev koncertaktivitet i haven igen 
optaget, denne gang på initiativ af Jakob Mielcke fra restaurant Mielcke & Hurtig-
karl. 

55.000  

Copenhagen Marathon Ønskede at få overført bevillingen fra 2020 til 2021, men blev opfordret til at søge 
på ny.   

55.000 Aftalen udløber 
2020 

Copenhagen Half Marathon Ønskede af få overført bevillingen fra 2020 til 2021, men blev opfordret til at søge 
på ny. 

25.000 Udløber 2020 - 
underskudsgaranti 

LightX LightX er en lysfestival Frederiksberg, som afholdes første gang i 2020. LightX afhol-
des i november i anlægget langs Allégade I 2020 har LightX fået støtte fra Strategi 
og Partnerskabspuljen med henblik på at afprøve eventen og dermed støtte den 
igen i 2021 og 2022.  

200.000 3-årig aftale med 
henblik på tilbage-
vendende lysevents 
i november  

Kunstnerlauget Søger sædvanligvis til en række af deres årlige arrangementer, hvoraf nogle holdes 
på rådhuset.  

70.000  

Operaarrangementer Opera Frede-
riksberg  

Har afholdt 2-3 årlige arrangementer. Foreningen er i oktober 2020 blevet gjort 
opmærksom på, at aftalen vedr. puljen til faste årlige events udløber med 2020 og 
at puljen nedlægges.  
 

77.000 Tidligere finansieret 
fra pulje til faste 
årlig events for 
77.000 kr. forven-
ter at søge igen på 
samme niveau 

 


