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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: På Bænken på bemandede legepladser

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 01-06-2023

Slutdato: 23-06-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

8

Sted

Kildevældsparken

Vognmandsmarken 2100 København Ø

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

36000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Nycirkuskompagniet Cikaros Teater Kimone  Signe 

Løve Anderskov Henriette 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 i juni 2023 

på 4 forskellige bemandede legepladser i København, hvert sted 2 

forestillinger, i alt 8 forestillinger. I august 2022 har vi optrådt på 5 

legepladser, støttet af jer, og det har været en bragende succes. Derfor 

ansøger vi om midler til at dele forestillingen med endnu flere og besøge 

yderligere 4 legepladser.  Legepladserne: Degnestavnen, Kildevældsparken, 

Nørrrebroparken, Christianshavns Vold.  På Bænken er oprindelig skabt som en 

forestilling til alle aldre, ikke specielt børn, men igen og igen ser vi hvor 

godt den fungerer til et børnepublikum. Den er både sofistikeret og 

lettilgængelig på samme tid, visuel, poetisk og abstrakt, og måske derfor 

rammer den så bredt og mangfoldigt.  Den går lige ind både hos de stille piger 

og de vilde drenge (og hos de vilde piger og de stille drenge...). 

Kombinationen af både elegante bevægelser til klassisk musik og stor styrke og 

finurlige akrobatiske power tricks udført af to kvinder inspirerer altid 

børnene til selv at kravle rundt på bænke og skabe bevægelser. Det er 

fantastisk at fornemme, hvordan forestillingen lever videre i børnene længe 

efter.

Formidling af projektet

De bemandede legepladser inviterer dagplejere, daginstitutioner, skoler og 

SFO’er fra nærområdet til to formiddagsforestillinger. Vi forventer i 

gennemsnit ca. 150 børn pr. forestilling, i alt ca.1200 børn, som får en 

fantastisk sccenekunstoplevelse og lyst til at se mere...  Vi reklamerer i 

samarbejde med legepladserne for forestillingen gennem legepladsernes PR-

kanaler, på sociale medier og med flyers.
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Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Nycirkuskompagniet Cikaros

Momsregistreret


