OPEN CALL
Vill du delta i ett nätverk av nordiska musikscener och stärka ert arbete
med kuratering av nordiska artister?
Nordiska kulturfondens musiksatsning, puls, stöder musiksceners och festivalers möjlighet att arbeta med nordisk musik och sätta upp nya artister med
internationell potential på programmet där det annars inte hade varit möjligt.
Satsningen är treårig och under 2017 kommer fonden att dela ut 3,5 miljoner
danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler.
Vilka
Alla konsertarrangörer kan söka, t.ex.
musikscener, scener med konsertarrangemang eller festivaler. Alla sökande ska
vara baserade i ett nordiskt land och vara
professionellt organiserade, t.ex. som
ideell förening, stiftelse eller företag.
Vad
puls-programmet är utformat som en
katalysator för ett nätverk av scener för
nordiska artister som kan göra musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet
tillgängliga för en större nordisk publik.
Under 2017 kan du ansöka om att bli
treårig pulsarrangör. Stödet delas ut för
ett år åt gången till ett konkret program.
Programmet ska omfatta kuratering
av 5-8 konserter som ges från augusti
2017 - 31 juli 2018. Du kan också välja att
samarbeta med andra konsertarrangörer
och ansöka om ett gemensamt program.
puls-arrangörerna väljs ut mot bakgrund
av kvaliteten på programmet i ansökan,
de sökandes konstnärliga ambitioner,
nyskapandet i förmedlingen samt de
sökandes branschkompetens. Ansökning-

ar från konsertarrangörer i alla storlekar
beaktas.
Hur mycket
Det går att få ett stöd på 8 000–12 000
danska kronor per konsert. De sökande
kan dessutom beviljas ett grundbelopp på
15 000–25 000 danska kronor för förmedling och publikutveckling.
När
Sista ansökningsdatum för puls är den
15 mars. Ansökan kan göras elektroniskt
från den 1 februari 2017. Till ansökan ska
du bifoga en puls-bilaga som redan nu
går att ladda ner från fondens webbplats.
Läs mer på
https://www.nordiskkulturfond.org/soegstoette/#puls. Följ oss på facebook
@pulsnordiclivemusic eller prenumerera
på fondens nyhetsbrev.
Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18, DK-1061 København K
Tel +45 33 96 02 00

Genrer
puls är relevant för all musik som
produceras i ett nätverk av skapare,
utövare och arrangörer och i samspel med
såväl kulturstöd som marknadskrafter.
Vi föreställer oss att i synnerhet genrer
och subgenrer inom rock, pop, jazz, folk
och world kan vara aktuella. Stödet ges
utifrån en ”bottom up”-princip i och med
att det riktas till konsertarrangörerna
som kuraterar innehållet. Därmed är det
arrangörernas expertis och kunskap som
avgör valet av musikgenrer.

Artistprofiler
puls stöttar konsertprogram med artister
som har visat prov på en hög konstnärlig
nivå och internationell potential. Stödet
ska vara avgörande för att en konsert
kan anordnas, och artisterna ska få
branschmässig ersättning.

