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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Field of Souls

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 14-10-2022

Slutdato: 16-10-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

Apostelkirken

Saxogade 13, 1662 København V

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

22188 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Akshay Bhoan Ungt Lys

Evt. relevant link til 

projektet:

https://bhoan.com/FOS

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

I samarbejde med Apostelkirken er der blevet planlagt en udstilling med fokus 

på temaet flygtninge og asylansøgere. Udstillingen finder sted i Apostelkirken 

på Vesterbro, København og vil være åben for offentligheden.  Apostelkirken er 

et af de danske flygtninges ugentlige tilflugtssteder, hvor de kan socialisere 

og finde trøst hos mennesker, der har været i samme situation som dem selv.  

Udstillingen vil finde sted fra den 14. oktober (start af Kulturnatten) til 

den 16. oktober 2022. Udstillingen vil bestå af kunstneren Akshay Bhoans 

kunstværk og lysinstallationer skabt og udviklet af organisationen Ungt Lys. 

Showet hedder Field of Souls.  Field of Souls er et fotoprojekt lavet af 

kunstneren Akshay Bhoan, der fokuserer på det intime forhold mellem mennesker, 

der pludselig er blevet kompromitteret af en verdensomspændende begivenhed der 

bringer til isolation. Værket søger at sætte gang i diskussioner og omforme 

den opdigtede forståelse af isolation og ensomhed.  Samarbejde med Ungt Lys 

Ungt Lys er en ungdomsorganisation, der støtter lysdesigner-studerende. Ungt 

Lys har i samarbejde med kunstneren udviklet et lyskoncept, der understøtter 

stemningen i kunsten og konceptet.

Formidling af projektet

Projektet vil fungere som en del af kulturnatten og have selve 

åbningsceremonien som en oplevelse på kulturnatten.  Projektet formidles via 

ophængte collagers og store prints som vil blive distribueret rundt omkring i 

kirkens rum samt deres tilhørte gårdhave. Videoer af landskaber samt 

flygtninge vil blive projekteret på kirkens vinduer.  Lysinstallationer vil 

blive placeret i forbindelse med kunstværkerne samt på lokationer hvor lysets 

effekt kan skabe en fuld fordybelse i rummet. Lysinstallationer vil projektere 
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blåt lys ind i diverse rum og understøtte fortællingen og atmosfæren som 

kunstværkerne projekterer.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed

Momsregistreret


