6.
Ansøgning 5 Klassiske Klaverkoncerter (2009-59532)
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.
at Lokaludvalget beslutter at bevilge 20.000 kr. som underskudsgaranti til 5
Klassiske Klaverkoncerter.
2.
at de 20.000 kr. bevilges af puljemidlerne

Problemstilling
Karens Minde Kulturhus har gennem de sidst år arbejdet målrettet med at tilbyde et bredt program af
rytmisk musik til vores bydel. I samarbejde med Sydhavnens Musikforening og Bluegrass Danmark
arrangeres mellem 60 og 80 årlige koncerter.
Sydhavnen har de sidste år udviklet sig betydeligt – Nye beboere er godt i gang med at flytte ind i de
eksklusive boliger på havneområdet, og familierne i de billige boliger på Karens Minde området
bidrager ligeledes positivt til at vores bydel bliver mere sammensat
Karens Minde Kulturhus ønsker at spille en central rolle i udviklingen af Sydhavnen, og netop derfor
har vi i flere omgange markedsført husets aktiviteter specifikt med de nye beboere som målgruppe.
Den klassiske musik har endnu ikke været repræsenteret i vores musikprogram. Det ønsker vi at gøre
noget ved, og med den enestående fredede bygning, Dansepavillonen, som en stemningsfuld ramme,
ønsker vi i sommeren 2009 afholde 5 klaverkoncerter af meget høj kvalitet. Nogle af landets bedste
solister og mest markante studerende vil spille et bredt repertoire af klassiske klaverkoncerter.
Koncertflyglet vil blive stillet til rådighed uden beregning af én af husets sponsorer, så ud over
betaling af de enkelte musikere vil der kun være omkostningerne til fragt af koncertflyglet.
Alle koncerter vil finde sted i den fredede bygning Dansepavillonen, hvor der er plads til 150
personer, og hvor akustikken er formidabel. Vi har netop modtaget støtte til indkøb af en
varmekanon, og vil derfor kunne etablere en ensartet temperatur i lokalet, hvis det er påkrævet.

Program:

Dato
Søndag den 7. juni
Søndag den 14. juni
Søndag den 28. juni
Søndag den 23. august
Søndag den 30. august

Tidspunkt
Kl. 14 – 16
Kl. 14 – 16
Kl. 14 – 16
Kl. 14 – 16
Kl. 14 – 16

Pianist/Repertoir (forslag til).
Christian Skovgaard Flarup
Katrine Gislinge
Pål Lindtner Eide
Ayako Miki
Malwina Gahrn.

Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller at der bevilges 20.000 kr. af de i alt
ansøgte 26.875 kr. til 5 Klassiske Klaverkoncerter.

Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at støtte ansøger, kan pengene bevilges af
Lokaludvalgets puljemidler fra den pulje, der er afsat til uddeling i bydelen og egne projekter.

bilag
Bilag: 5 Klassiske Klaverkoncerter

