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Kulturministeriet. København, den 14. februar 2006.

a.

b.

c.
e.

f.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 1.000.000 kr. som
tilskud til afvikling af 8th World Symposium on Choral Music i København i 2008. Bevillingen
gives til foreningen Choral Denmark, der står som hovedansvarlig for afviklingen. Udgiften
afholdes af rådighedspuljen på Akt 106 11/5 2005 om fordeling af tips- og lottomidlerne til
kulturelle formål.
The World Symposium on Choral Music er en verdenskongres for kormusikere, der afholdes hver tredje år – sidst i 2005 i Kyoto, Japan. Begivenheden forventes at tiltrække ca. 3.000
deltagere udefra, hvortil kommer ca. 1.000 danske deltagere. Kongressen strækker sig over ca.
en uge, og indebærer såvel korkoncerter som workshops og seminarer for de deltagende.
Hovedarrangøren i Danmark er foreningen Choral Denmark, dog i nært samarbejde med
Det Kongelige Teater, der stiller diverse faciliteter, herunder Operaen, til rådighed for kongressen. Desuden påregnes yderligere samarbejde med andre institutioner om afholdelse og
transmittering af korkoncerter.
Kongressen vil blive afholdt i sommeren 2008, men arrangøren har behov for et bindende
tilsagn om støtte fra Kulturministeriets snarligt for at kunne gå videre med underskrivelse af
kontrakt med den internationale organisation bag arrangementet, IFCM (International Federation for Choral Music).
Choral Denmark anslår de samlede udgifter til afviklingen til at blive ca. 11 mio. kr., der
tilvejebringes via deltagerbetaling, sponsorer, tilskud og andre indtægter.
Efter Det Kongelige Teaters vurdering vil begivenheden bidrage til at sætte såvel Operaen
som København generelt på kortet som et godt sted for arrangementer, der kombinerer kunstfaglige og egentligt kunstneriske aktiviteter.
Sagen forelægges for Finansudvalget, idet der ikke i de foregående aktstykket i 2005-06
om fordelingen af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål er afsat et beløb til støtte for det
nævnte formål.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af de kulturelle tipsmidler.
Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.
I henhold til LB 1077 11/12 2003 forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af
vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.
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Til Finansudvalget.

