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Afrapporteringsskema
Ansøger (institution): Rødder Fødder &
Stemmer
Adresse: Granen 8
Postnr./by: 4000 Roskilde
Telefon: 4032 4802
E-mail: damlund@me.com
kulturogskole@gmail.com

Afrapporteringen sendes til Niels Jannerup på

Projektets titel: Fra ansøgning
Rødder Fødder & Stemmer(RFS)

Kort resumé (max. 300 tegn) Fra ansøgning.
RFS er en total nystart efter det hidtidige Roskilde Spillemandsstævne, som var Danmarks første af sin slags og
som nu har givet depechen videre. RFS afholdes på Museumsøen og Roskilde Havn den 8.august 2018.
Der afvikles mange samtidige aktiviter med folkemusik, dans, sang og fortælling på en håndfuld
tætliggende scener, pladser, stuer, sale, halvtage m.v. Alle aktiviteter er gratis for deltagere og publikum.
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Projektets formål:
Beskriv kort hvorvidt I har opnået projektets mål i forhold til målgruppen.
- at give strygeeleverne i de sjællandske musikskoler en enestående mulighed for at spille folke- og
spillemandsmusik - en musikalsk genre de normalt ikke stifter bekendskab med, og her samtidig at gøre det
på den helt rigtige måde, med det rigtige ”taw” og ”uden noder”.
Det blev en fin workshop med 13 strygerelever, heraf en celloelev. De fik alle en god oplevelse af
spillemandsmusikkens sammenspilsmuligheder og resultatet af anstrengelserne kunne opleves ved
det store åbningsarrangement om aftenen - en af melodierne blev brugt som fællesspilsmelodi,
hvor de unge strygere spille for.

Projektbeskrivelse:
Hvordan står resultatet mål med oprindelig beskrivelse af produktet, målgruppen, formen og
indholdet?
Projektet bar lidt præg af at strygereleverne ankom med en noget forskellig baggrund og grad af
forberedelse, hvilket skyldes at arrangementet lå inden musikolesæsonstart og at de derfor ikke
havde haft mulighed for at forberede sig sammen med deres daglige strygerlærer - så der blev
arbejdet hårdt på dagen og Ditte nåede igennem de 4 af 5 melodier, hun havde arrangeret.
Resultatet blev fint og workshopleder Ditte Fromseier var godt tilfreds med resultatet
omstændighederne taget i betragtning.

Detaljeret arbejdsplan:
Har tidsplan for gennemførelse fra idé til produkt holdt stik – hvis vanskeligheder beskriv?
Eleverne og Ditte Fromseier mødes kl. 15.00 – ca. 18.00 og øver. De medvirker til åbningskoncerten kl 19.00 – det
hele foregår på Museumsøen og Roskilde Havn.
Resultatet blev fint, men vanskeliggjordes primært af datoen for arrangementet (udenfor
musikskolesæsonen), hvis eleverne havde haft bedre mulighed for at konsulterer deres
egen lærer, havde det været nemmere og mindre presset på dagen. Det vil
arrangørgruppen prøve at råde bod på ved kommende års arrangement, som vil blive
forsøgt afviklet før sommerferien.
Budget:
Udfyld med de faktiske udgifter/indtægter set i forhold til budget i ansøgningen – kopi af fakturaer
vedlægges.
Udgifter

Indtægter
Lønudgifter Kr.
Honorarer og eksterne ydelser

5000 Kr.

Andre udgifter (f.eks. materialeudgifter, rejser m.m., specificeres)
Mad og forplejning til deltagerne:

2000 Kr.

Evt. indtægter ved brugerbetaling eller støtte fra anden side
I alt (det samlede budget):

Kr.
Kr.
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Finansieringsplan:
Udfyld
Egenfinansiering:

0 kr.

Støtte fra anden siden:

0 kr.

Det ansøgte beløb fra Kultur og Skoletjenesten:

7000 Kr.

I alt (svarende til det samlede budget): 7000 Kr.
Afrapporteringen:
Indsendes senest tre mdr. efter projektets afslutning, dog senest 31/12 – 2014.
Materialer i form af undervisningsmaterialer, lærervejledning m.m., der er udarbejdet i forbindelse
med projektet vedlægges/vedhæftes afrapporteringen.
Kopier af Ditte Fromseiers arrangementer af 4 spillemandsmelodier vedlagt.
Kopi af udgiftsbilag for mad- og drikkevarer, hvor forplejningen af strygereleverne er indeholdt
vedlagt.
Der henvises til www.rosrod.dk , hvor der er billeder fra dagens begivenhed.
Dato og projektansvarliges underskrift:
25.11.2018
Al Damlund
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