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Vedr.: Ansøgning om økonomisk støtte til ”offentlig” Nytårskoncert i Køge – 2019/20.
Ansøgning:
Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn søger herved Køge Kommune om en økonomisk støtte på kr. 15.000 (identisk med tidligere års bevilling) til afvikling af Nytårskoncerten,
der afholdes i Multihallen på Køge Gymnasium, søndag d. 5. januar 2020 kl. 1400.
Nytårskoncerten, der er gratis og offentlig tilgængelig, har i de sidste 9 år været arrangeret
af Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn; de første år på Asgård Skolen, men på
grund af den store publikumsinteresse blev koncerten i 2015 flyttet til Multihallen, hvilket
bevirker, at mere end 900 køgensere hvert år overværer koncerten.
Koncerten er en videreførelse af de mange års koncerter, som blev holdt på RASK i regi af
amtet/regionen og Hjemmeværnet.
Hjemmeværnsforeningen inviterer herved samtidig borgmesteren til at holde den korte velkomsttale.
Koncerten markedsføres i medierne med angivelse af samarbejdspartnere/sponsorer.
Baggrund:
Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn arrangerer nu for 10. gang en offentlig Nytårskoncert med gratis adgang i Køge.
De offentlige nytårskoncerter i Køge med Hjemmeværnets Musikkorps og en eller flere solister er en mangeårig tradition.
Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde leverer - med 35 musikere - musikken. Sidste år var
solisten Bobo Moreno, i år er solisten Stig Rossen, som i 1990 blev uddannet fra Guildhall
School of Music and Drama og som er kendt som en alsidig kunstner med mange hundrede
optrædener i musicals, som fx ’Chess’ og ’Les Miserables’ samt udgivelse af 16 albums med
populære sange.
I Multihallen kan der skabes plads til mere end 900 tilhørere. Billetterne vil som sædvanlig
være gratis og frigivelsen annonceres i de lokale ugeaviser.
Ved sidste nytårskoncert blev billetterne hurtigt udleveret således, at der var ”fuldt hus” ved
koncerten. Det er dokumenteret, at nytårskoncerterne gennem de mange år har fået en
stærk forankring i Køge, og at de har folkelig opbakning.
Rammerne for 2020-koncerten i Køge og en tilsvarende koncert i Roskilde er lagt, og koncerterne har et samlet budget på over 90.000 kr. (solister, sceneopbygning, stolehåndtering,
lyd- og lystekniker, VIP-reception, mv.).

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn står – i samarbejde med Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland og musikkorpset – for planlægning og afvikling af koncerten i
Køge, og Hjemmeværnsforeningen har – med forventet positiv støtte fra lokale sponsorer –
påtaget sig at løfte en mindre del af det økonomiske ansvar – med en forventet udgift på
25.000 - 30.000 kr. Hærhjemmeværnsdistriktet løfter med tilskud fra Roskilde Kommune
øvrige udgifter.
Nytårskoncerten i Køge blev i januar 2019 afviklet med støtte fra Hærhjemmeværnsdistrikt
Midt- & Vestsjælland, Køge Kommune, Køge Kultur Fond og Pro Patria Fonden. Samme institutioner ansøges igen i år.
Koncertarrangementet i 2020 vil vare ca. 2 timer – inkl. pause.
I forbindelse med koncerten er der tilrettelagt en beskeden VIP-reception, hvor de lokale
kontrahenter og samarbejdspartnere, m.fl., ønsker hinanden godt nytår.
En tilsvarende nytårskoncert afholdes, som nævnt, i Roskilde, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt
Midt- & Vestsjælland står for arrangementet.
Roskilde Kommune har ved de seneste nytårskoncerter i Roskilde trådt til som delsponsor
for Roskildekoncerten og fremstået som medindbyder.
Ved Roskildekoncerterne har borgmesteren i Roskilde åbnet koncerten med en kort velkomsttale.
I Køge er der indført et tilsvarende koncept, og viceborgmesteren eller borgmesteren har
repræsenteret Køge Kommune og holdt velkomsttalen. Sidste år blev velkomsttalen holdt af
den netop fratrådte borgmester Flemming Christensen efter aftale med Marie Stærke, men i
år vil det være os en glæde, hvis borgmester Marie Stærke, vil holde velkomsttalen på vegne
af Køge Kommune.
Der planlægges at blive udsendt en fælles invitation for nytårskoncerterne i Roskilde og Køge, således at indbudte, der ikke kan komme til den ene koncert, har mulighed for at booke
sig ind på den anden.

Med venlig hilsen
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