OPEN CALL
Vil I inviteres ind i et netværk af nordiske scener og styrke jeres arbejde
med kuratering af nordiske artister?
Nordisk Kulturfonds musiksatsning, puls, støtter spillesteders og festivalers
mulighed for at arbejde med nordisk musik og sætte nye artister med internationalt potentiale på programmet, som ellers ikke er en mulighed. Satsningen
er tre-årig, og fonden vil i 2017 uddele 3,5 mio. DKK til ca. 35 spillesteder og
festivaler.
Hvem
Alle koncertarrangører kan søge, fx spillesteder, scener med koncertaktivitet eller
festivaler. Alle ansøgere skal være baseret
i et nordisk land og være professionelt
organiseret, fx som ideel forening, fond
eller virksomhed.
Hvad
pulsprogrammet er designet som en
katalysator for et netværk af scener for
nordiske artister. Netværket skal udbrede
musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum.
I 2017 kan koncertarrangører søge om
at blive tre-årig pulsarrangør. Støtten
uddeles specifikt for ét år ad gangen til
et konkret program. Programmet skal
kuratere mellem 5-8 koncerter og afvikles
fra august 2017 – 31. juli 2018. I kan også
vælge at samarbejde sammen med
andre koncertarrangører om et samlet
program.
puls-arrangørerne udvælges bl.a. på
baggrund af kvalitet i programmet, de
kunstneriske ambitioner, nyskabelse i formidlingen samt ansøgeres kompetence

i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.
Hvor meget
Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr.
koncert. Ansøger kan desuden tildeles et
grundbeløb på mellem 15.000-25.000 DKK
til formidling og publikumsudvikling.
Hvornår
Ansøgningsfristen for puls er den 15.
marts. Der kan ansøges elektronisk fra 1.
februar 2017. Ansøgningen skal vedhæftes et puls-bilag, som allerede nu kan
hentes fra fondens hjemmeside.
Følg puls på facebook
@pulsnordiclivemusic eller tilmeld jer
fondens nyhedsbrev.
Læs mere
https://www.nordiskkulturfond.org/soegstoette/#puls
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Genrer
puls er relevant for al musik, der opererer
frit i netværk mellem skabere, udøvere
og formidlere og i et samspil med såvel
kunststøtte og markedskræfter. Især
genrer og subgenrer inden for rock, pop,
jazz, folk, world vil være oplagte. Der er
tale om et “bottum up”-princip, hvor det
er koncertarrangørerne, der kuraterer
indholdet og dermed også musikgenrer
ud fra deres eksper-tise og viden om deres
lokale publikum.

Artistprofiler
puls støtter koncertprogrammer med
artister, som har vist højt kunstnerisk
niveau og internatio-nalt potentiale.
Støtten skal være udslagsgivende for, at
en koncert kan finde sted, og artisterne
skal aflønnes professionelt.

