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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: A Play

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 21-11-2022

Slutdato: 26-11-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

5

Sted

Husets Teater

Halmtorvet 1, 1700 København V

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

15000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Institute of Interconnected Realities: Marie-Louise 

Stentebjerg Ida-Elisabeth Larsen Jonathan Bonnici

Evt. relevant link til 

projektet:

https://iir.dk

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

A PLAY  Vi befinder os i en svævende tilstand en halv meter over jordens 

overflade, uvidende om, hvor vi egentlig befinder os? Og hvad der hensatte os 

til denne tilstand? Var det abstraktionen af vores identitet? Udviskningen af 

vores fælles fortællinger? Den nødvendige omskrivning af historien? Denne 

svævende tilstand har ledt til en følelse af hjemløshed – At være på ydersiden 

af selv sin egen krop.  A PLAY er et nyt koreografisk værk, der beskæftiger 

sig med vores tilknytning til sted og til hjem. Værket tager specifikt 

udgangspunkt i black box scenen og åbner dermed op for en spekulation omkring, 

hvorvidt det overhovedet er muligt at knytte et reelt bånd til et sted som 

dette, som er designet til at udtrykke en form for neutralitet? Hvad skal der 

til for at et sted ville kunne betragtes som et form for hjemsted og hvordan 

påvirker steder vores måder at udtrykke os på.  Vi ønsker at undersøge 

mulighederne i et værk, der som udgangspunkt bæres af andre ‘kroppe’, eller 

kvaliteter på scenen, end den menneskelige og derfor er det centralt at forstå 

hvordan fx. tekst, lyd og lys kan aktiveres, som bærende performere i sig 

selv.

Formidling af projektet

Da A Play co-præsenteres af vores to co-prodecerende partnere, Dansehallerne 

og Toaster/Husets Teater, har Dansehallerne og Husets Teater sammen lagt en PR 

strategi om hvordan de kommer til at formidle forestillingen gennem begge 

huses respekterede kanaler.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Institute of Interconnected Realities
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