Hvad kan du søge i
DJBFA

DJBFAs Legatpulje
Hovedformål: At sikre der skrives ny musik, lyd og tekst.
Her kan du søge arbejdslegater til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og
tekstarbejde.
I 2018 er der 7.2 mio. kr. i puljen.
Der er ansøgningsfrist 4 gange årligt: 1. februar, 1. april 1. september, 1. november
Legaterne er i størrelsesorden 10.000 – 100.000 kr.
Legatudvalget der behandler din ansøgning består af tre medlemmer: En fra musikmiljøet, en fra
DJBFAs medlemskreds og en fra DJBFAs bestyrelse. Det er DJBFAs bestyrelse der sammensætter
udvalget.

DJBFAs Produktionspulje
Hovedformål: At styrke det danske musikmiljø.
Her kan du søge til alle genrer og former for musik, lyd og tekst.
Du kan søge til udgivelser, produktion, tværkunstneriske projekter, musik- og forretningsudviklende
initiativer fx publikumsudvikling, udlandsturnéer, eksponering, rådgivning, undervisning, formidling,
arbejdsrejser, koncerter, kurser, coachingforløb og forskningsprojekter.
I 2018 er der 4.8 mio.kr. i puljen.
Der er ansøgningsfrist 4 gange årligt: 1. marts, 1. maj, 1. oktober, 1. december.
Bevillingerne er i størrelsesorden 8.000 kr.-20.000 kr.
Produktionspuljeudvalget der behandler din ansøgning består af fire medlemmer: En fra
musikmiljøet, to fra DJBFAs medlemskreds og en fra DJBFAs bestyrelse. Det er DJBFAs bestyrelse der
sammensætter udvalget.

DJBFAs arbejdsophold
DJBFAs A-ophold er særligt tilrettelagte arbejdsophold for komposition, sangskrivning og tekstarbejde. En uge med
masterclasses, co-writing, workshops mv., tilrettelagt ud fra de enkelte genrers specifikke behov.
I 2018 kan du komme på følgende A-ophold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Schlager schlägt zu – tysk pop (Hamborg).
Tekstgenerator – tekstskrivning (Jylland).
Elektronisk Bølge – elektronisk musik og lydkunst (Helsingør).
PopCamp – pop (Vejen).
Acamp L.A. – pop (L.A.).
Vallekilde – jazz (Vallekilde).
Eurovision Camp – Eurovision pop (København).
Nordlys over Fanø – Folk (Fanø).
Acamp Stockholm – pop (Stockholm).
KompositionsCamp! – Jazz/partitur crossover (Jylland).

DJBFAs refugier er lejligheder og huse rundt omkring i verden, hvor du kan få en uges ophold.
I 2018 kan du få ophold i følgende refugier:
•
•
•
•
•

New York
Berlin (kræver DJBFA medlemskab).
Lofoten
Nordjylland
Samsø (kræver DJBFA medlemskab).

Du skal ansøge om ophold hos DJBFA - alle typer arbejdsophold kurateres, dels af eksterne projektledere, og dels af DJBFAs
bestyrelse.

Har du spørgsmål kan du i dag spørge ind til:
Anne Eltard fra DJBFAs Legatudvalg.
Troels Abrahamsen fra DJBFAs Produktionspuljeudvalg.
Helle Marstrand fra DJBFAs sekretariat.

