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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: FAKTISK BARE FRI

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 09-11-2022

Slutdato: 04-12-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

40

Sted

Krudttønden

Serridslevvej 2, 2100 København Ø

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

40000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Forestillingen skabes som co-produktion mellem 

teater [døgdi] og Teater Hund & co.   De 

kunstneriske medvirkende i projektet er:   

Instruktør: Line Paulsen  Dramatiker: Josephine 

Eusebius  Scenograf: Rebekka Bentzen  Lyddesigner 

og komponist: Marie Kildebæk  Lysdesigner: Flora 

Brandt  Skuespillere: Ida Nørfelt Lund, Mathilde 

Eusebius og Kristoffer Eriknauer.

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

FAKTISK BARE FRI er en musikalsk forestilling for de 5-12-årige om at have 

store følelser og armbevægelser i en verden, hvor det er bedre at være lidt 

for lidt end lidt for meget. Forestillingen handler om Fri, der er seks år 

gammel. Fri bor i en by, hvor husene er røde, bilerne er blå og himlen er grå. 

Det var da et mærkeligt navn, siger Fris lærer på første skoledag. Fri som i 

Frida? Eller Fridolin? Eller Frigga eller Fridolf? JEG HEDDER FAKTISK BARE 

FRI! skriger Fri, og bliver sendt hen i hjørnet for at blive sig selv igen. 

Men Fri er ikke som de andre børn. Fri græder både, når noget er smukt og når 

noget er sørgeligt. Og Fri griner højt og råber og skriger og kaster 

badmintonketsjeren hen over gulvet i gymnastiksalen. FAKTISK BARE FRI er en 

moderne fortælling om at finde modet  til at være sårbare sammen. 

Forestillingen er en co-produktion mellem teater [døgdi] og Teater Hund - og 

har premiere på Krudttønden på Østerbro i november 2022. Derudover skal den 

spille på Aprilfestival 2023 og på landsdækkende turné i sæson 23/24.

Formidling af projektet

Der annonceres for forestillingen på både teater [døgdi] og Teater Hunds 

sociale medier, hjemmesider og øvrige kanaler. Derudover produceres der flyers 

og plakater og udsendes pressemeddelelse til alle relevante medier, fx. Børn i 

Byen, Teateravisen, AOK, Østerbro LIV mv. Arrangement vil være i Teater Hund & 
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Co.´s nyhedsbrev og på hjemmesiden, samt på Krudttønden 

hjemmeside/eventkalender. Derudover annonceres der for forestillingen i 

Teaterkataloget.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed teater [døgdi] F.M.B.A.

Momsregistreret


