
 

 

 

 
 

 

  

Titel og leadpartner Jazz – Det Perfekte Demokrati v. Niels Lan Doky International Jazz Collective 

Projektbeskrivelse 

Målsætninger – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

Projektet vil i perioden 18. maj 2023 til 21. maj 2023 indvie elever i alderen 5-19 år i jazz 
og improvisation og viser dem den direkte lighed mellem en verbal samtale og en 
kollektiv interaktiv jazz improvisation, og i paralleller mellem improvisation i jazz og i livet 
generelt gennem en række koncertforedrag under jazzfestival Sound Dues i Helsingør 
eller evt. som turne.  

Partnere og interessenter 

 

Partnere: Foreningen Sound Dues 

Interessenter:  Helsingør Kommune, Helsingør Handel, Kronborg Slot, Marienlyst 

Strandhotel, Forsea, Spar Nord Fonden, lokale virksomheder, som fungerer som venues 

under festivalen og en række pressepartnere 

 

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt: 2.160.021 kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                                 500.000 kr.     (udgør 23,15% af budgettet) 
Foreningen Sound Dues             1.660.021                    kr.  

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 3. 
Projektet vil som en del af festivalen Sound Dues bidrage til kulturtilbud udenfor KBH. 

Hvis projektet ikke tilknyttes Sound Dues vil projektet turnere i regionen 

- Afhængig af tilskud 2. 
Projektet vil enten indgå som en del af en eksisterende festival eller kunne turnere i 

regionen. Region Hs andel af budgettet er ikke stor. 

- Fremmer trivsel blandt 

børn og unge 
2. 

Det er ikke tydeligt, hvordan aktiviteterne i projektet faciliterer fællesskaber og styrker 

trivslen blandt de unge 

- Bredt partnerskab 3. Projektet er bredt forankret i lokalområdet 

- Innovativt og kreativt  1. Projektlead turnerer med dele konceptet i forvejen.  

Samlet vurdering (max 20 

point) 

11  

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 

Region Hovedstaden har støttet jazzfestivalen Sound Dues i 2020.  


