SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER
Kjellerbandet ønsker med dette å søke om støtte til prosjektet «Cassa Rossa», et musikalsk
prosjekt vi skal gjennomføre i høst. Prosjektet er et bestillingsverk av 10 låter komponert av
Kjellerbandets musikalske leder, Sturla Hauge Nilsen. Verket har tema Studentersamfundet,
og vil bestå av musikk som assosierer til både Samfundet og studentmiljøet i Trondheim som
helhet. «Cassa Rossa» skal urfremføres på Romerike Storbandfestival i oktober, etterfulgt av
en konsert på Studentersamfundet i november.
Kjellerbandet er et studenterstorband sammensatt av 18 studenter og en musikalsk leder
tilknyttet Studentersamfundet i Trondheim. Bandet har øvingslokale på Studentersamfundet
på hybelen "Musikerlåfte". Medlemmene består av studenter (og tidligere studenter) ved
utøvende jazz og andre studier ved NTNU i Trondheim.
Storbandfestivalen på Lillestrøm er en kulturell arena hvor storbandmusikere møtes for å
spille, høre, dele og oppleve storbandmusikk. Hit kommer både unge lovende musikere samt
eldre rutinerte. I 2013 mottok festivalen Jazzforums Storbandpris, forumet skriver at:
« En av festivalens målsetninger er å skape en felles arena for unge talenter, voksne utøvere
og etablerte profesjonelle – og nettopp dette har vært en av suksessfaktorene til festivalen.».
Støtten vil brukes som en del av betaling for verket og betaling for transport og overnatting
for bandet. Komponisthonoraret er i utarbeidet i tråd med "Veiledning for beregning av
komponisthonorar", utarbeidet av NKF og NOPA, som er 7500 kr pr stykke.
Vi søker FS om støtte på 30000 kr til «Cassa Rossa». Vi søker direkte fordi prosjektpotten SO
hadde til dette formålet ble avviklet med beskjed om å heller søke direkte til FS.
Vedlagt i e-post ligger fullstendig prosjektbudsjett.
Vi håper dere vil være med å bidra til at vi i Kjellerbandet kan dra til Romerike
Storbandfestival og promotere musikk fra og om studentmiljøet i Trondheim med vår hyllest
til vårt runde, røde Studentersamfund.
Musikalsk hilsen Kjellerbandstyret,
Leder: Anders Hauge Aurland.
Kasserer: Robert Rognerud.

