Ansøgningsskema.
Sendes via mail til: info@musam.dk
Læs retningslinjerne nederst i skemaet - de er afgørende for støtten.

Ansøger
Band/solist
Dato
Kontaktperson
Adresse
Postnr./by
Tlf.
E-mail
Web, facebook & links

Projektet
Pulje der ansøges i
Til hvilket projekt
ønskes støtte
Projektbeskrivelse
- Hvad søges støtten til
- På hvilken måde vil
denne støtte bidrage til
jeres karriere
- Hvorfor skal netop dette
projekt have støtte

Budget
Vedlægges
Beløb der ansøges om

Bandet
Bandbiografi
- Hvem er I
- Hvad har I opnået
- Hvad vil I gerne med
jeres band
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Persongalleri:
- Bandets medlemmer og
adresser
Støtte fra MUSAM
Har bandet tidligere
modtaget støtte fra
MUSAM?
Hvis ja, fra hvilken pulje
og til hvilket projekt?
Fremtid
Vedlæg evt. tourplan,
lanceringsplan,
businessplan osv.
Retningslinjer ved ansøging hos MUSAM
MUSAM forbeholder sig retten til at afvise ansøgere pga. mangelfulde ansøgninger, så læs nedenstående
og sørg for at overholde de formelle krav.
Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes.
Husk at angive hvilken pulje, du ansøger i. Puljerne kan ses på MUSAMs hjemmeside.
Vær især opmærksom på at lave en fyldestgørende projektbeskrivelse
Lav et udførligt og retvisende budget med udgifter og eventuelle indtægter. Vedlægges gerne separat.
Man er velkommen til at vedlægge bilag relevante for ansøgningen.
Ved mere end én ansøgning – send da ansøgningerne separat.
Links til din musik. Vi foretrækker at lytte til din musik online, men du er også velkommen til at vedhæfte
som mp3.
Ansøgningen plus bilag sendes pr. mail til info@musam.dk

MUSAM yder støtte til bands og solister i Aalborg Kommune, der spiller originalmusik, og derfor ydes der
som udgangspunkt ikke støtte til coverbands.
MUSAM er en art fødselshjælper, der skal understøtte det musik, der endnu ikke kan giver overskud i sig
selv. Derfor yder vi som udgangspunkt ikke støtte til professionelle karrierer eller projekter/koncerter, der
giver overskud i sig selv.
MUSAMs midler er begrænsede, og derfor er vi nødt til at prioritere og kan derfor stå i den situation at
måtte afvise projekter, som egentlig er støtteværdige. Ved afslag er du derfor også velkommen til at
kontakte os for nærmere uddybning af afslaget.
Man kan forvente svar på sin ansøgning ca. 14 dage efter ansøgningsfristen.
MUSAM er en forening, der er afhængig af sine medlemmer. Derfor ser vi også gerne, at I melder jer ind i
foreningen. På den måde er I med til at støtte og bevare MUSAM, ligesom I også har mulighed for at
påvirke foreningen.
Det koster 50 kr. om året at være medlem af MUSAM. Indmeldelse sker ved at sende en mail med sine
personoplysninger (navn, adresse, mail) til info@musam.dk samt indbetale kontingent på 50 kr. til
Reg.nr.: 9296
Kontonr.: 2075767563
Husk at anføre navn på overførslen.
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