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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Eventyrlige Dæmoner

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 05-11-2022

Slutdato: 03-12-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

26

Sted

Bådteatret

Nyhavn 16 Z, 1051 København K

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

52000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Instruktør og Scenograf Rolf Heim Medvirkende, 

Signe Kærup Dahl, Yulia Lystbæk, Astrid Kjær 

Jensen, Thomas Bang

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

”Eventyrlige Dæmoner” en ny fabulerende, grotesk og drømmeagtig 

animationsforestilling for voksne af den Reumertvindende instruktør, Rolf 

Heim. ”Eventyrlige Dæmoner” har premiere 5.11. 2022 og spiller til d. 3.12 

2022. De medvirkende er; Signe K Dahl, Thomas Bang, Astrid Kjær Jensen og 

Yulia Lystbæk.  ”Eventyrlige Dæmoner” er et anderledes malende og visuelt 

”portræt” af H.C. Andersen. Rolf Heim tager H.C. Andersens digterliv op på 

scenen og fylde teatret med mange af hans eventyrs væsner og figurer. De mødes 

til en slags dance makabre. H.C. Andersens angst var ofte kilden til hans 

lystige eventyr, og hans paranoia kendte ingen grænser.    H.C. Andersen er 

ikke bare en verdensmester i eventyr, men også mesteren over alle, når det 

kommer til tungsindighed, hypokondri og livets underliggende mørke kræfter. 

Hans poetiske eventyr voksede ud af en desperation over, at livet ikke var 

andet end skræk og rædsel. Han skrev et hav af skæve og ukendte eventyr, 

essays og dagbogsnotitser. De tekstfragmenter og fortællinger er 

udgangspunktet for en gyser, en mareridtsagtig rutsjetur, men også en 

humoristisk aften i et menneskes sortsyn på tilværelsen.

Formidling af projektet

Eventyrlige dæmoner formidles på de sociale medier, vi går i dialog med vores 

målgrupper. Vi sender nyhedsbreve og annoncerer både på de digitale platforme 

og i de traditionelle medier.    Vi har øget fokus på digitalt materiale.  Vi 

sender nyhedsbreve og laver opsøgende pressearbejde.  Vi har kontakt med 

videregående uddannelser som kunne have stor interesse i at se forestillingen. 

Vi arrangerer relevante aftertalks.
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Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Bådteatret

Momsregistreret


