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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Jordforbindelser

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 16-10-2022

Slutdato: 30-10-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

Copenhagen Contemporary

Refshalevej 173A, 1432 København K

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

40000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Amanda Luna - Rum for Æstetik Rune Fjord - Rune 

Fjord STUDIO

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Jordforbindelser er en inddragende installation af billedkunstnere Amanda Luna 

fra Rum for Æstetik og Rune Fjord, som udstilles på Copenhagen Contemporary  i 

oktober 2022. Installationen er en undersøgelse af, hvordan vi kan bruge 

kunstens rum for dialog og oplysning til at opnå ny viden om børns 

rettigheder. Jordforbindelser skal fungere som et poetisk og sanseligt rum for 

børn og voksne til at fordybe sig i Børnekonventionen. Fjord og Luna bygger 

installationen op ved at bearbejde indsamlede naturmaterialer fra officielle 

UNICEF rettighedsskoler i København. På denne måde dannes et sanseligt 

overblik over den jord som har forbindelse til skoler, som aktivt arbejder med 

Børnekonventionen. Der udvikles et formidlingsprogram, hvor der tilbydes 

workshops i hele udstillingsperioden, som både familier, skoler og fritidshjem 

kan tilmelde sig. Udstillingen er første tiltag i et nyt samarbejde mellem Rum 

for Æstetik, Copenhagen Contemporary og UNICEF, hvor de sammen skal arbejde 

målrettet for at bruge kunst til at oplyse børn om Børnekonventionen.  Til 

udstillingsåbningen udfører Fjord og Luna en inddragende performance og 

UNICEFs nationale chef Cecilia Decara kommer og holder tale.

Formidling af projektet

Projektet formidles på alle deltagende partneres sociale medier, hjemmesider, 

nyhedsbreve, mm. UNICEF og CCs kommunikationsafdelinger laver målrettede 

strategier for at formidle projektet ud til en bred målgruppe, herunder også 

national presse. Rum for Æstetik sender pressemeddelelse ud til lokale medier. 

Der oprettes facebook events for fernisering og de løbende workshops.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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Virksomhed Rum for Æstetik

Momsregistreret


