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1. A - Festival Corabelle - Tilskud på 500.000 kr. årligt i 2014-16. FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget A
Sagsnr.: 13/26179

Baggrund
Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives et tilskud til Corabelle Festivalen på
500.000 kr. årligt i 2014-2016. Administrationen fremlægger i denne sag forslag til, hvordan
tilskuddet på 500.000 kan finansieres.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der gives tilskud på 500.000 kr. årligt til Corabelle Festivalen i 2014-2016.
2. Tilskuddet i 2014 finansieres ved 148.000 kr. som er afsat til Ritter Classic på bevilling
771 Kultur, samt en tillægsbevilling til bevilling 771 Kultur på 352.000 kr. finansieret
fra Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning, i alt finansieret 500.000 kr.
3. Tilskuddet på 500.000 kr. indarbejdes i budget 2015 og 2016 i Høje-Taastrup Kommunes budget på bevilling 771 Kultur.
Sagsfremstilling
Beskrivelse af Corabelle
Corabelle er et initiativ med udspring i foreningen bag Roskilde Festivalen.
Corabelle festivalen er en 2 dagsfestival og skal være Nordeuropas største elektroniske begivenhed. For festivalens musikprofil er det visuelle og auditive omdrejningspunktet, som skal
indfange publikum i et helstøbt og unikt univers af elektronisk musik.
Corabella bygger på den enorme udvikling i den elektroniske genre der er i gang. Corabelle
Festivalen vil styrke Høje-Taastrup Kommunes branding og skabe en markant og anderledes
kulturbegivenhed i kommunen.
Coralbelle vil i lighed med Roskilde Festivalen lave samarbejder med de lokale foreninger om
en række arbejdsopgaver.
Festivalen skal afholdes i Hedeland i området omkring amfiteatret, hvor der er teknik og infrastruktur til at holde store begivenheder.
Festivalen ønsker, at indgå et længerevarende partnerskab med Høje-Taastrup kommune for
at sikre et stabilt miljø til at opbygge festivalen. Det indebærer endvidere, at der ønskes et opstartstilskud i tre år, at der bidrages med forskellige praktiske foranstaltninger (typisk opgaver
som kræver maskiner, som kommunen er i besiddelse af) og endelig er der ønsker til over tid
at foretage visse infrastrukturelle forbedringer.
Hedeland I/S er et selvstændigt selskab, som skal lave aftalen med festivalen. Kommunen er i
en positiv dialog med Hedeland I/S om aktiviteten og aktiviteten forudsætter et tæt samarbejde.
Målgruppe
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Målgruppen for festivalen er den kvalitetsbevidste festivaldeltager, som stiller krav til faciliteterne såvel som musikken.
Der forventes til første år 3-5.000 gæster stigende over årene til 15.-20.000.
Tidsplan
For at festivalen kan begynde allerede i 2014 forudsættes det, at der indgås en treårig aftale
med Roskilde Festivalen inden jul 2013. Festivalen afvikles i august måned efter operaen.
Når de formelle rammer er fastlagte vil billetter blive sat til salg fra februar måned 2014.
Økonomi
Corabelle Festivalen finansieres samlet ved entre, sponsorer og kommunalt tilskud i en opstartsperiode på tre år. Festivalen har et samlet budget på 20 mio. kr. Festivalen forudsætter,
at der de tre første år ydes 500.000 kr. i opstartsstøtte til driftsomkostninger.
2014
I 2014 kan tilskuddet på 500.000 kr. til Corabelle festivalen finansieres ved 148.000 kr., som
er afsat til Ritter Classic på bevilling 771 Kultur. Ritter Classic er aflyst. De resterende 352.000
kr. foreslås finansieret ved tillægsbevilling fra kommunekassen.
2015 og 2016
I 2015 og 2016 indarbejdes tilskuddet på 500.000 kr. i budgettet på bevilling 771 Kultur.
2017Corabelle forventes at være økonomisk selvbærende fra 2017.
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