Skvulp! ansøgning til Vordingborg Kommune 2015
Kort om Skvulp!
Skvulp! er et projekt der består af en række aktiviteter for børn og unge og fungerer som en
integreret del af den internationale Waves Festival. Skvulp! skaber møder mellem de
internationale kunstnere og eleverne i folkeskolen igennem workshops, forestillinger for hele
skolen og besøgsprogrammer, hvor eleverne ser forestillinger på festivalen. Desuden er
Familiedagen kommet til verden med Skvulp! – denne dag er første søndag i festivalugen,
hvor programmet er lagt så hele familien kan medbringe picnic tæppet og får oplevelser
sammen.
Projektet styrker elevernes sociale og kulturelle kompetencer, kulturel udveksling og sprog
samt introducerer eleverne til et stort tilbagevendende kulturarrangement i deres
nærområde.
Skvulp afvikles i hverdagene under Waves Festivalen fra mandag. d. 24. august – fredag d. 28.
august. Projektet er arrangeret i samarbejde med Kultur – Idræts og Fritidssekretariatet i
Vordingborg Kommune og er støttet af Statens Kunstfond.
Vi forventer at Skvulp! vil foregå i seks kommuner, nemlig Vordingborg, Næstved, Faxe,
Guldborgsund, Lolland & Køge.
Tilbud til Vordingborg Kommune
Vi er glade for hermed at kunne tilbyde Vordingborg Kommune en række Skvulp! aktiviteter.
Aktiviteterne ses beskrevet på de følgende sider. Bemærk at et af tilbuddene udbydes til 2
skoler.
Aktiviteterne kommer samlet til at koste Vordingborg Kommune 35.000 kr. Tilbuddet
indeholder 3 skoleforestillinger, 4 besøgsprogrammer (festivalforestillinger) og 7 workshops.
Altså kan syv skoler involveres.
Vordingborg Kommune afgør hvilke skoler i kommunen der skal have hvilke tilbud.
Tilbuddene kan også udbydes igennem Kulturtjenesten, som Cantabile 2 er en del af - og
Skvulp! er præsenteret både i katalog og på hjemmeside.
Det står Vordingborg Kommune frit for at kræve en lille brugerbetaling for skolerne hvis dette
ønskes. Dog max. 875 kr. for workshops, da disse er støttede gennem Huskunstnerordningen.
Baggrund
Skvulp! blev født som et udviklingsprojekt og fik en 4-årig bevilling fra Region Sjælland, der
dækkede festivalerne i 2011 og 2013. Projektet har hele tiden været støttet med eksterne
midler, da det er et ekstra projekt udover festivalen, og Cantabile 2 ikke har resurser til at
bære projektet for egne midler.
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Kunstrådets pulje til internationale festivaler er blevet kraftigt beskåret og Cantabile 2
kæmper derfor for at opretholde festivalens omfang og høje niveau, trods færre midler fra
Kunstrådet. Waves Festivalen er stadig blandt de få højest prioriterede festivaler i landet.
Så alle de midler teatret henter hjem går til at bære selve festivalen.
Fremtiden
Tanken med udviklingsprojektet var at introducere og afprøve konceptet. Nu hvor den
regionale bevilling er afsluttet, er håbet at forankre Skvulp! i de involverede kommuner med
et mindre kommunalt tilskud. Det er desuden Cantabile 2´s håb at Skvulp! kunne indbygges
som et kulturregionalt projekt i kulturaftalen, da alle involverede kommuner har vist
interesse og er kommet med meget positiv feedback på projektet de forrige år.
Særlige betingelser omkring økonomi
For at kunne tilbyde mest muligt kultur i pakken, er tilbuddet tænkt så det gør brug af
refusionsordningen, der understøtter spredningen af kulturtilbud.
De 3 skoleforestillinger købes separat – i en samlet pakke – herved kan kommunen hente
refusion på forestillingerne. Pakken koster 33.000 kr. plus moms. Herved opnås 16.500 kr. i
refusion, som kommunen får tilbage senere på året.
Der er indlagt 12.000 kr. til transport af de 4 klasser der skal besøge festivalen. Dette er blot
tænkt som en mulighed for at få skoler der ikke er i cykelafstand på besøg på festivalen, fx
skoler på Møn eller i Præstø. Denne udgift kan falde bort hvis KIF-udvalget ønsker det. Så skal
de fire udvalgte skoler blot ligge i cykel afstand.
Kulturtjenesten kan også søges om gratis transport. Vi foreslår at I stiller det som betingelse
for den pågældende skole at de søger om fri transport for at få tilbuddet. Hvis fri transport
opnås bortfalder udgiften på 3000 kr. pr. skole. Dette beløb er en enhedspris da vi køber et
samlet tilbud på en lang række kørsler i og udenfor Vordingborg Kommune.
Da Statens Kunstfond har givet støtte til workshop programmet har vi mulighed for at tilbyde
meget indhold for pengene på dette område. Det er nu anden gang at Kunstrådet yder tilskud
til Skvulp! gennem Huskunstnerordningen, så forhåbentlig fortsætter denne mulighed for at
tilbyde meget billige workshops fremover.
Økonomioversigt
Skoleforestillinger
Workshops & buskørsel
Kommunens udlæg

34.000 kr. plus moms (8500 kr.)
18.000 kr.
52.000 kr. +plus moms (8500 kr.)

Refusion
Endelig udgift

17.000 kr.
35.000 kr.

Mulig rabat ved fri transport el. ingen
transport

12.000 kr.
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Hvad er fordelene ved at deltage i Skvulp!?
 De deltagende kunstnere er nøje udvalgt til, at deltage i Waves Festivalen af kurator
Nullo Facchini med udgangspunkt i en mangeårig erfaring og et stort internationalt
netværk.
 Projektet tager sig af alt det praktiske omkring kunstnerne og en ”vært” transporterer
dem til og fra skolerne.
 Få steder i landet tilbydes internationale workshopforløb og forestillinger på skolerne.
 Internationale rejser er betalt af festivalen.
 De interesserede elever kan opsøge eller vende tilbage til Waves Festivalen og få flere
kulturoplevelser. De har altså mulighed for at uddybe deres oplevelse med familie og
venner.
 Eleverne introduceres til et vigtigt kulturarrangement i deres område.
 De internationale kunstnere sikrer et bredere kulturmøde end ”blot” det kunstneriske.
 Skvulp! er med til at øge elevernes sproglige kompetencer.
 Skvulp! skaber et link mellem folkeskolerne og festivalen.
Vi gør opmærksom på at kontrakterne ikke er endeligt indgået med kunstnerne, hvorfor der
kan ske ændringer af kunstnernavne - men formatet er det samme.
Hvilke særlige fordele får Vordingborg Kommune som værtskommune for Egnsteatret
Cantabile 2?




I modsætning til tilbud til de øvrige kommuner indregnes intet administrationsgebyr
på de mange aktiviteter.
Alle indendørs teaterbilletter er gratis for Vordingborg Kommunes skoler der deltager
i Skvulp!
Alle de 7 workshops er omfattet af Huskunstnerordning. I tilbud til de øvrige
kommuner er det kun en del af workshops der er med tilskud. Dette skyldes at der er
søgt tilskud til færre workshops end der afholdes – projektet er vokset ud fra stor
interesse fra kommunerne.
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