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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Cocktail
Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 01-12-2022
Slutdato: 04-12-2022
Antal 
opførelser/koncerter:

4

Sted

FÅR 302
Toldbodgade 6, 1253 København K
0101

Foregår arrangementet 
flere steder? (Hvis ja, 
se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

12000 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

Performanceduoen Cocktail Koreografer: Sigrid 
Stigsdatter og Beck Heiberg   Scenograf: Katrine 
Gjerding      Konsulent: Naja Lee Jensen Producent: 
Dance Cooperative       Coproducent: Teater FÅR302 
Medvirkende: Sigrid Stigsdatter og Beck Heiberg

Evt. relevant link til 
projektet:

https://vimeo.com/664679287

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

COCKTAIL er en participatorisk pop-performance om store følelser og personlige 
playlister lavet af performancegruppen Cocktail til opførelse på Teater FÅR302 
i efteråret 2022.  Forestillingen tager form som en jukebox, en ønsketime, en 
performativ musikoplevelse, et “trip down memory lane”. Sammen med publikum 
går vi på opdagelse i, hvad popmusik gør ved os, og hvad der sker, når 
publikum selv får lov at vælge, hvad de vil se og høre på scenen. Det er et 
publikumsinvolverende forestillingseksperiment, der sætter alle følelserne i 
spil og bliver startskuddet til et debatindlæg, der forsøger at få polerne 
inden for scenekunsten til at mødes. Det er et genreopgør og en hyldest til 
teateret, popkulturen og dansen.

Formidling af projektet

Vi vil reklamere for arrangementet gennem FÅR 302s kanaler, og sælge billetter 
gennem Teaterbilletter.dk Vi vil betale for annoncer på sociale medier, lave 
facebookevents, og skrive ud til kulturjournalister, for at sikre foromtale.  
Derudover vil vi forud for arbejdsprocessen og forestillingsdagene, bede 
publikum og vores følgere på sociale medier om at stemme på deres 
yndlingssange, som suverænt bestemmer hvilken kompilation af numre vi skal 
skabe forestillingen til, denne medbestemmelse giver publikum lyst til at 
komme og se hvordan vi har fortolket lige præcis deres yndlingsnumre.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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