
Blomsterpotten  
Søknad om midler til kormikrofoner 
 

Komitéens/søkerens navn: Høystemt v/Even Glad Sørhaug 

 

Hva søkes det om? 

Vi ønsker å investere i to par sigarmikrofoner (4 mikrofoner totalt), med tilhørende stativer og 
lydkort for innspilling. Samlet kommer dette på 9808,-. Dette er mikrofoner som er svært fleksible i 
bruk, og er essensielle for å gi akseptabel kvalitet for korsang, såvel som andre musikalske 
bruksområder. Ved hver konsert EMIL-korene gjennomfører etterstreber vi å ha så god kvalitet som 
mulig på lyd og video. Dette er gunstig både for korene som får muligheten til å promotere seg selv 
for linjeforeningens medlemmer, og for linjeforeningen selv, som kan vise frem sin kreative 
sangerskare for verden i all sin prakt. Ved tidligere anledninger har korene vært nødt til å leie disse 
eksternt ved behov, eller oppnå et mindre tilfredsstillende resultat. Dette er dyrt utstyr, om man skal 
ha akseptabel kvalitet for formålene, så vi anser det som nødvendig at vi går til innkjøp av disse. 
Dette er også med tanke på fremtidige utgifter til vedlikehold og erstatning av utstyret. 

Disse mikrofonene er som sagt svært fleksible i anvendelse. De brukes blant annet til å gi lyd til kor, 
som instrumentalmikrofoner for band både til live og ved innspillinger, diverse anvendelser i 
sammenheng med revy og andre sceneshow, ved film- og musikkinnspilling, og annet. I noen 
situasjoner er “sigarmikrofoner” den optimale løsningen, mens i andre situasjoner er dette eneste 
løsning som gir godt nok resultat, og derfor helt nødvendig. 

Vi har valgt å søke om to par, fordi det er nødvendig for å gi lyd til et fullt kor. De har også flere 
bruksområder i sammenheng med konserter og andre sceneforestillinger. Det har lenge vært 
kommunisert et behov for denne typen mikrofoner, fra flere hold. Det er ikke tidskritisk å skaffe 
mikrofonene før mot slutten av april, så planen er å saumfare bruktmarkeder og Finn.no for å finne 
produktene så billig som mulig. Prisen gitt i budsjettet er for nye produkter, men dette kan også bli 
billigere gitt at vi finner brukte varer i tidsrommet før kjøpet. 

 

Hvordan vil dette proskjektet gagne linjeforeningens medlemmer?  

Alt utstyret som disponeres av EMILs komitéer er tilgjengelig for alle EMILs medlemmer. EMIL-korene 
(Høystemt og Pikestrøm), MusikkKomp, FestKom og EMIL- og Smørekoppenrevyen er eksempler på 
komitéer som kan dra godt nytte av denne typen lydutstyr. Det vil forfattes en PDF som gir brukeren 
en grunnleggende innføring i utstyret. Andre linjeforeninger kan også søke om å få benytte LydKoms 
utstyr til enkeltarrangementer, men EMILs medlemmer vil alltid prioriteres. Utleie til eksterne 
arrangementer skjer mot betaling, som går direkte til drift, vedlikehold og investering i nytt utstyr. 

 



Er det sendt inn søknad om midler til SiT eller andre relevante organisasjoner?  

Ikke i 2021, men LydKom søkte SiT om midler til dette formål i 2016, 2017 og 2018. Utover dette 
søker både Høystemt og Pikestrøm om midler til drift av korene hvert år. 

 

Ansvar for bruk av midler 

Undertegnede har lest, forstått og akseptert retningslinjene til EMILs Blomsterpott og har ansvaret 
for at midlene som er innvilget og utbetalt brukes i henhold til det godkjente budsjettet. Ved 
manglende dokumentasjon på dette, eller dersom midlene er brukt til noe annet, står undertegnede 
ansvarlig for å tilbakebetale det misbrukte beløpet. 

 

Budsjett 

Utgifter 

 

Spesifisering av innkjøp 

 

 

 

____________________________ 

 

Even Glad Sørhaug 

09/03/2021, Trondheim   

 Budsjettert 
Kormikrofoner 9808,- 

 Antall Pris/stk Total Kommentarer 
SE Electronics SE8 2 3190,- (+25%) 7975,- Thomann DE 

Behringer UM404HD 1 1022,- (+25%) 1278,- Thomann DE 

Mikrofonstativ 2 179 358,- 4Sound 

Frakt 1 200,- 200,-  

Fortollingsgebyr 1 197,-  197,- DHL 

https://www.thomannmusic.no/se_electronics_se8_stereo_set.htm
https://www.thomannmusic.no/behringer_umc404hd.htm

