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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Vi har så mange ting i ansigtet – en 

billedkunstnerisk fortælling af Tomas Lagermand 

Lundme

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 06-10-2022

Slutdato: 03-11-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

MUUSMANNs

Bredgade 4, 3 sal , 1260 København K

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

20550 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Tomas Lagermand Lundme, Solo udstilling, 

performances og artist talk Karsten Møller Hansen, 

Artist talk  Birgitte Prins, skuespillere 

performances

Evt. relevant link til 

projektet:

http://www.tomaslagermandlundme.dk/billedkunst.php 

, muusmanns.dk

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Vi har så mange ting i ansigtet –  en billedkunstnerisk fortælling af Tomas 

Lagermand Lundme  ’Vi har så mange ting i ansigtet’ er en tværfaglig 

udstilling, der blander og mixer forskellige billedkunstneriske greb med 

litteratur, teater og performative referencer. Det bliver som at gå ind i en 

stor, overordnet fortælling med mange små historier, der folder sig ud i de 

tre rum hos Mussmann’s. Som at lære et menneske at kende. At få fortalt et 

menneskes historie i forskellige og vidtforgrenede udtryk og selv have 

mulighed for at indgå i dem.  To torsdagsarrangementer under 

udstillingsperioden:  ’Vi er historien’ er en performance med skuespilleren 

Birgitte Prins og Tomas Lagermand Lundme. En kollektiv undersøgelse om hvem og 

hvad, der bærer og udgør historien, som vi alle sammen indeholder. Sammen med 

publikum opstår en historie, der udvikles og fortælles med mere end en stemme. 

’Vi er historien’ bliver i september også opført under Metropolis, Københanvs 

Internationale Teater.   Artist talk og litterær aften med udgangspunkt i 

Tomas Lagermand Lundmes billedkunstneriske fortælling, modereret af præst og 

samfundsdebattør Karsten Møller Hansen.

Formidling af projektet

MUUSMANNs er et kunstnerdrivet nystartet kulturprojekt og udstillingsplatform 

som ønsker at vare et tværfagligt mødested  for samtidskunst, performances, 

litteratur, foredrag, Artist talks, debatter og samtaler.  MUUSMANNs drives av 

Hanne Muusmann i tæt samarbejde med kunstner, Marie Bancks.  Vi vil benytte de 
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sociale medier, instagram och facebook  og evt. youtube til at skabe synlighed 

og til at invitere til torsdagsevent og fernisering. Vi håber at traditionelle 

medier vil skrive om vores projekt, da vi vil sende pressematerialer ud op til 

udstillingens åbning og til Torsdags event med Tomas Lagermand Lundme, 

Birgitte Prins og Karsten Møller Hansen.  En hjemmeside hvid navn Muusmanns.dk 

er under konstruktion. Vi vil bruge hjemmesiden for at formidle kommende 

events og udstillinger, til at dokumentere tidligere udstillinger og formidle 

fortællingen om de kunstnere der deltager i udstillinger, talks, performances 

mm.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Marie Bancks

Momsregistreret


