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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: På Bænken på CPH Stage med introduktion om 

københavnerbænken

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 01-06-2023

Slutdato: 10-06-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

8

Sted

Tårnlegepladsen

Frederik V's Vej 2, 2100 København Ø

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

46000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Nycirkuskompagniet Cikaros Teater Kimone Bo-i-byen  

Signe Løve Anderskov Henritte Aarup

Evt. relevant link til 

projektet:

http://cikaros.dk/forestilling/paa-baenken/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Vi søger om støtte til at opføre nycirkusforestillingen På Bænken under CPH 

Stage i samarbejde med byhistoriefortæller ’Bo-i-byen’, som vil introducere 

københavnerbænkens historie inden forestillingen. Vi vil optræde 4 steder, 2 

forestillinger hvert sted, i alt 8 forestillinger. På legepladserne: 

Tårnlegepladsen, Islands Brygge/Gunlögsgade, Ørstedsparken, Skydebanen.  Vi 

vil gerne fortælle historierne om københavnerbænken. Historien om hvordan den 

blev skabt for over 100 år siden, hvorfor designet holder, hvad det er med de 

nye, høje klima-bænke, hvad der var med den lysende bænk på Islands Brygge, 

hvor mange der bliver stjålet etc... 20 minutters levende, interessant, og 

lidt nørdet oplæg om københavnerbænkens historie, fortalt til publikum mens vi 

sidder på bænken, klar til at optræde umiddelbart derefter – nu for et 

publikum, som allerede ser på bænken med nye øjne.  Vi kan godt lide bevidst 

at blande publikum. Samtidscirkus appelerer meget bredt til at meget 

mangfoldigt publikum, og med dette projekt er vores håb at vi rammer både 

byarketekturinteresserede, teatergængere, , unge skater/parkourtyper, og børn 

og forældre i alle aldre og af alle slags.

Formidling af projektet

PR: Vi reklamerer i samarbejde med legepladserne for forestillingen gennem 

legepladsernes PR-kanaler, på sociale medier og med flyers. Vi er i CPH Stages 

program, og vi vil prøve at lave PR gennem lidt utradtionelle kanaler og fange 

et publikum, som også er interesseret i bænkens historie, design, byudvikling 

og gamle københavnerhistorier.

Information om ansøger
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Ansøgers navn

Virksomhed Nycirkuskompagniet Cikaros

Momsregistreret


