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Rødovre Kommunes Børnekulturpulje 
Sådan søger du penge til dit kulturprojekt 
Vil du skabe mere og bedre børnekultur for dig selv, dine kammerater og andre børn og unge i 
Rødovre, så kan du få penge fra Børnekulturpuljen.  
Her kan du læse om, hvordan du får penge til dit projekt. 

 

Vi giver penge til dit projekt, hvis: 

 Dit kulturprojekt også er for andre børn og unge i Rødovre. 

 Dit kulturprojekt er noget nyt, vi ikke har set før! 

 Dit projekt er noget med film, musik, kunst, bøger eller noget helt femte! 

 Du bruger en professionel kunstner, selvom det er dyrere! 

 Du laver projektet sammen med din klasse, din fodboldklub eller nogle andre! 

 
Vi giver ikke penge til: 

 Det samme projekt flere gange! 

 Udenlandsrejser 

 Projekter udenfor Rødovre 

 
Hvornår og hvordan kan du søge? 
Du kan søge hele tiden, du skal bare udfylde skemaet på næste side! 

Vil du have hjælp til at søge Børnekulturpuljen, så ring til Camilla Autzen på tlf.nr: 36 37 76 51 eller 
mail til cn18712@rk.dk. 

Hvis du er heldig at få penge til dit projekt, skal du huske at aflevere regnskab og fortælle om projektet, 
når projektet er færdigt. Er du under 18 år, laver vi regnskabet sammen med dig. 

 
Mere om Børnekulturpuljen 
Børnekulturpuljen er på 100.000 kr. i 2018.  

Du kan læse Rødovre Kommunes Børnekulturpolitik, hvis du mangler idéer til, hvilke projekter du kaste 
dig over. 
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Ansøgningsskema til Børnekulturpuljen i Rødovre 

 

Hvem er du? (navn, adresse, evt. også alder, forening/institution, eller andet relevant!) 
___________________________________________________________________________________ 

 
Hvad søger du penge til? (helt kort – navnet på dit projekt!) 

___________________________________________________________________________________ 

 
Hvor mange penge søger du? (kr.) 

___________________________________________________________________________________ 

 
Hvornår og hvor foregår dit projekt? (dato og tid og sted) 

___________________________________________________________________________________ 
 
Fortæl lidt om dit projekt: (her kan du fortælle med lidt flere ord, hvad projektet går ud på – 
hvad skal der ske, hvem skal komme, hvad håber du at få ud af projektet, samarbejder du med 
nogle om projektet, hvordan vil du få fat i dem, der skal komme, osv.) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Når du har udfyldt skemaet, kan du sende det til Camilla Autzen på mail: cn18712@rk.dk eller med post 
til Kultur- og Fritid, Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre, att.: Camilla Autzen 
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