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Søknad om økonomisk støtte til internasjonalt sjongleringstreff i Levanger 26.06.-30.06.2012
Fra onsdag 26. juni til og med lørdag 30. juni 2012 arrangerer Norges Sjongleringsforbund gjennom
sjongleringsgruppen i Levanger den tredje Norwegian Juggling Convention (NoJC) i forbundets regi, en
reaktivering av et arrangement som ikke har vært gjennomført fast i Norge siden 90-tallet.
Arrangementet finner sted på Frol Oppvekstsenter i Levanger, og venter mellom 60 og 100 deltakere dette
tredje året. I løpet av fem dager vil det være flere organiserte konkurranser (games) for deltakerne, så som:
Endurance:

Hvem sjonglerer lengst med 4, 5, 6, 7 baller, kjegler, ringer + diabolo

Combat:

Kamp der det sjongleres med kjegler mens en prøver å slå bort konkurrentens kjegler

Galla-show og Royal Rumble: Spektakulære opptredener med lokale, nasjonale og internasjonale størrelser
(se nedenfor!)
Det vil i tillegg bli holdt workshops/kurs med undervisning i sjonglering for interesserte deltakere
og besøkende.
Til NoJC 2012 returnerer flere av fjorårets gjester, blant annet flere medlemmer av den britiske
sjongleringsgruppen Team Shreddie Crunch ( htt ://.0 lin .tv/4595).
I tillegg gleder vi oss over å ha med flere unge diabolo-utøvere fra Finland;
Aleksi Niittyvuopio: htt ://www. outube.com1watch?v=k8m I s'X9k E
Onni Toivonen: htt ://www. outube.com/watch?v=LeTkErOzC
4&feature=channel
Arttu Lahtinen: htt ://www. outube.com/watch?v=tzW0
vHc7 c
Eljas Aalto: htt ://www. outube.com/watch?v=
5t'UPI8 5M
I tillegg returnerer også fjorårets hovedartist, danske Lauge Benjaminsen:
htt ://www. outube.comlwatch?v=1--V LFo7Uo
Levanger står unikt i Norges kulturbilde når det gjelder sjonglering. Knapt noe annet sted er ferdighetsnivået
så høyt på ungdom som utøver denne kunstarten som i Levanger.
Miljøet er altså ikke lite, i og med at Kulturskolen i Levanger, som landets eneste, også har et eget tilbud som
rendyrker sjonglering.
Kristian Wanvik, Norges ukronede sjongleringskonge, står for ukentlig instruksjon i Kulturskolen i
Levanger, og også på fritiden er det mange av sjonglørene i kommunen som trener flittig.
Vi er overbevist om at sjonglering bidrar positivt både til kulturbildet og ungdomsmiljøet i Levanger og på
Innherred. Forskning viser endog daktisk at sjonglering også har gunstig innvirkning på elever med
sammensatte lærevansker. Dette er også noe vi ønsker å kunne utprøve her i Levanger.
Vi viser til vedlagt budsjett og søker Levanger kommune om kr. 10.000 - i støtte til vårt
internasjonale sjongleringstreff 26.06.-30.06.2012
Norges Sjongleringsforbund kan stille sjonglører til Deres disposisjon ved ulike anledninger ut 2012 etter
avtale, utover høsten og mot juletid!
Med vennlig hilsen
For Norges Sjongleringsforbund og Norwegian International Juggling Convention 2012
Sondre B. R. Øverby
Sinsenveien 15
0572 Oslo

mobil: 93413689

Vedlagt budsjett NoJC 2012

sondre.overb

hotmail.com

NORWEGIANJUGGLINGCONVENTION2012
vekstsenteri Levan er

TENTATIVT BUDSJETT
26. *uni—30. *uni å Frol 0

Arr. : NorgesSjongleringsforbundi samarbeidmedLevangerkommuneog medstøtte
fra lokaltog regionaltnæringsliv

UTGIFTER:
Husleie
(9 tørrmåltid og 5 middag estimert å 80 deltakere)
Bespisning
Annonsering/promotering
Gaver og premier
Innkjøp utstyr/rekvisita
Lyd / Lys / Teknisk —innleie
Reiseutgifter
Diverse ut ifter
Sum ut ifter

INNTEKTER:
Tilskudd Levanger kommune
Støtte Frifond
Sponsorstøtte
Deltakeravgift 80 delt å kr 400,-(snitt)
Inntekter sal
Sum inntekter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr

20.000,10.000,28.000,32.000,10.000 100.000 -

Kontonummer Norges Sjongleringsforbund: 4202.26.00707

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr
kr

5.000,30.000,10.000,10.000,10.000,10.000,20.000,5.000 100.000 -

