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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: ANIMALS

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 01-10-2022

Slutdato: 15-10-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

23

Sted

Teater ZeBU

Øresundsvej 8, 2300 København S

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

69000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Forfatter, instruktør, scenograf, videodesigner: 

Giacomo Ravicchio  Komponist: Jérôme Baur  

Medvirkende: Mette Alvang, Vika Dahlberg, Annevig 

Schelde Ebbe og Elise Müller

Evt. relevant link til 

projektet:

http://www.meridiano.dk/animals/index.htm

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Gæstespil på Teater ZeBU i København med ungdomsforestillingen ANIMALS (for 

13+) skabt af Meridiano Teatret i samarbejde med det unge nystiftede Teater 

Tix. ANIMALS er en forestilling inspireret af George Orwells univers, særligt 

romanerne ’1984’ og ’Animal Farm’.  Disse værker er engelsk pensum i 

Gymnasiet. Både handlingen i forestillingen og de mange referencer til ’Animal 

Farm’ vil genkendes af den, der for nylig har læst romanen. Forestillingen 

egner sig til 'Scenekunst-på-skoleskemaet' forløb og klasserne tilbydes både 

’artist talk’ og workshop ifm. opførelsen. ANIMALS er skrevet og instrueret af 

den Reumertvindende, altid nyskabende instruktør og dramatiker, Giacomo 

Ravicchio, som også har skabt en magisk transformerende scenografi og et smukt 

og stærkt videodesign. Forestillingen, der handler om faren for magtmisbrug og 

krig gennem propaganda, mistænkeliggørelse og for mistænkeliggørelse og 

forfølgelse af ’diktaturstaters fjender’, er blevet uhyggeligt aktuel med 

Ruslands invasion af Ukraine, statscensuren i Rusland med dens tilhørende 

undertrykkelse, fængslinger og forbud mod at medier og privatpersoner taler om 

eller demonstrerer modstand mod krigen og dens følger.

Formidling af projektet

Meridiano Teatret samarbejder med Teater ZeBu om formidling af projektet. 

Forestillingsarrangementet er oprettet i Scenit, optræder i sæsonkataloget og 

billetnet. Den er omfattet af ZeBU generelle PR og direkte kontakt til alle 

skoler og gymnasier på Amager og indre Kbh. Derudover har Meridiano Teatret 

rettet henvendelse til alle gymnasier i Københavns Kommune inkl. information 

om muligheden for en kombination af forestilling, ’artist talk’ eller 
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workshop. Endelig annonceres på diverse SoMe platforme og via annoncer i 

gadebilledet.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed MERIDIANO TEATRET

Momsregistreret


