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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Natten

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 19-09-2022

Slutdato: 25-09-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

18

Sted

K:Selekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater

Sankt Annæ Plads 36, 1250 København K

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

54000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

MYKA, dansekompagni: Danserne My Nilsson og Georgia 

Kapodistria Koreograf: My Grönholdt 

Tekniker/lyddesigner: Erik Christoffersen Kostumer: 

Mie Riis

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.myka.dk/performance/natten/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Dansekompagniet og teaterforeningen MYKA er udvalgt til at spille 

danseforestillingen og installationen “Natten” på K:selekt som er et 

samarbejde mellem Statens Kunstfond, Det Kgl. Teater og Udviklingsplatformen 

for scenekunst som udvælger kompagnier og kunstnere til at opføre deres 

forestillinger på Lille Scene i Skuespillhuset i København.   Lille scene er 

en vigtig scene for nye, skæve og sprudlende scenekunst i Danmark, der opfører 

værker fra det frie felt med med høj kvalitet i en ny setting og til et nyt 

publikum. Denne mulighed åbner dørene for MYKA og Natten til at nå et nyt 

publikum og bidrager til nye strategiske samarbejder med større institutioner.   

Det er første gang K:selekt udvælger en forestilling for børn og unge og MYKA 

søger hermed midler til at realisere opførelsen af Natten som spiller i uge 

38, september 2022 med opførelse af 18 forestillinger. Forestillingen spiller 

3 gange pr. dag: kl. 11, 12, og 13.30, tilpasset baby- og barselsrytmen. 

K:selekt tilbyder scenerum, og PR men kompagniet skal selv realisere 

produktionen økonomisk, som i håber i vil være med til at støtte op om.

Formidling af projektet

Erfaringerne viser, at det primært er Facebook og instagram, der fungerer til 

at formidle sådanne forestillinger. MYKA havde forestilling i februar på 

Glyptoteket (Den Hemmelige Have), der udelukkende blev promoveret via 

deltagernes egne Facebook- og instagram-profiler, og inden premieren var alle 

24 forestillinger (plads til 60 personer) udsolgt. Det Kongelig Teater vil 

lægge informationer om forestilling på deres hjemmeside - ellers er det 
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kompagniet selv, der skal promovere. Vi har søgt et mindre beløb til facebook-

annoncer, fordi det er det, der fungerer bedst.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed MYKA

Momsregistreret


