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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: It's a Wonderful Life

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 13-12-2022

Slutdato: 22-12-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

10

Sted

LiteraturHaus

Møllegade 7, 2200 København N

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

30000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Mangled Yarn (UK)

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.mangledyarn.com

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Med denne nytænkning af juleklassiker-filmen ”It’s a Wonderful Life” (Det er 

Herligt at Leve, 1946) har det britiske kompagni Mangled Yarn som mål at skabe 

en magisk og overraskende oplevelse for hele familien. Med dukker, livemusik 

og en sækfuld julemagi spiller 4 skuespillere alle karaktererne fra filmen i 

denne innovative, rørende og hylemorsomme juleforestilling. Forestillingen 

præsenteres i samarbejde mellem Mangled Yarn og Down The Rabbit Hole, 

Københavns fremmeste engelsk-sprogede teater, og spiller på engelsk fra d. 13. 

– 22.12.2022 på LiteraturHaus på Nørrebro, Kbh.   Det britiske kompagni 

Mangled Yarn nyfortolker denne klassiker i sin teaterforestilling, der 

fortæller historien som aldrig set før. Med masser af julemagi, dukketeater, 

stemning og komik bringer blot fire skuespilleren historien til live for 

publikums øjne. Det er en visuelt rig og opfindsom teateroplevelse, og er et 

fremragende eksempel på hvor nyskabende britisk teater kan være. Med stor 

fantasi og raffineret teaterhåndværk skaber Mangled Yarn et fantastisk og 

forførende univers, med skuespil og historiefortælling af højeste klasse.

Formidling af projektet

Projektet formidles ved salg via Teaterbilletter, samt på vores Down the 

Rabbit Hole SoMe platforme (Nyhedsbrev 2000 medlemmer, Facebook 1056 følger, 

Insta 483 følger, Meetup 1326 medlemmer) Vi har særlig fokus i vores reklamer 

til de internationale københavnske beboer, dvs. expats, studerende, 

forretningsfolk, samt turister og den øvrige danske befolkning der 

interesserer sig i ikke-dansktalende og internationalt teater.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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Virksomhed Down the Rabbit Hole Theatre

Momsregistreret


