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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Vild med mig på Vildskud Festival

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 02-08-2022

Slutdato: 06-08-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

4

Sted

TeaterHUSET

Rådhusstræde 13, 1466 København K

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

10000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Therese Maria Bilfeldt ogn Matilde Kjær Hilligsøe.

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Hvordan elsker man sig selv? Hvad er selvkærlighed for en størrelse? Og hvad 

kan man bruge den til? Dette undersøger vi i vores forestilling “Vild med 

mig”.  Her tager vi publikum gennem et musikalsk og gakket univers, hvor vi 

portrætterer nogle af disse ambivalente følelser omkring selvkærlighed.   Det 

bliver en lyserød og glimmerfyldt forestilling, med mærkelige kostumer, 

frugter og den perfekte kvinde manifesteret i en Mannequin, som vil stå midt 

på scenen. Forestillingen er en collageforestilling og har derfor ikke en 

kontinuerlig handling, men en rød tråd gennem scener, hvor vi berører alt fra 

mindfulness og datingproblemer til jalousi og mindreværd.  Forestillingen 

undersøger forskellige måder at udøve selvkærlighed på og hvilken betydning 

det har, når den mangler. Vores tilgang til projektet er et selvironisk og 

undersøgende syn på den tid vi lever i. Vores målgruppe er unge mennesker i 

alderen 16-30 år, da det især er dem, som er ramt af konkurrencestatens 

sociale medier. I denne alder fylder problemer med mindreværd, sammenligninger 

og 12-tals-kulturen meget, hvilket er tematikker vi tager op i forestillingen.

Formidling af projektet

Det er vores intention at vi igennem instagram kan få vores følgere i spil og 

hører deres historier om selvkærlighed. Vi vil et par gange i ugen stille 

diverse spørgsmål, som vi så undersøger og idégenerer ud fra. Så vores primære 

PR strategi er instagram, da vi mener, at det er der vores målgruppe befinder 

sig. Derudover får vi lidt hjælp af TeaterHUSET til PR, da de arrangerer 

Vildskud Festival. Vi står dog selv for plakater og diverse billeder. Dernæst 

vil vi selv gøre opmærksom på vores forestilling med plakater og deling af 

begivenheden.
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Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Teater Mannequin

Momsregistreret


