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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Stenbroens Barokdage 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 10-06-2023

Slutdato: 17-06-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

10

Sted

Vesterbro; herunder Kulturhuset Absalon, Café Sonja, Sankt Matthæus Kirke 

m.fl.

Sønder Boulevard 73, 1720 København V

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

35000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Musica Ficta  SAGA Vokalensemble Poul Høxbro og 

Fredrik Bock Bjarke Mogensen Phillip Schmidt-Madsen 

James Sherlock Odense Barokfestival Orkester Elever 

fra Københavns Musikskole Ensemble Zimmermann SBD 

TRIO - Anna Wierød, Gilbert MArtinez, Fredrik Bock  

I operaen "Dido and Aeneas" medvirker: Anna Wierød, 

Dido Nanna Varmer Ipsen, Sorceress Cassandra 

Lemoine, Belinda William Jønck, Aeneas Ellen 

Larsson, Spirit og 2. woman Martin Vanberg, Sailor 

NN, Korsanger Babett Hartmann, Cembalo, leder Maria 

Rosenkilde Qvist, barokcello Fredrik Bock, Lut 

Tinne Albrechtsen, koncertmester Ida Lorentzen, 2. 

violin Marie Stockmar Becker,bratsch Joachim 

Larsson, violone Irene Bianco, slagtøj

Evt. relevant link til 

projektet:

www.stenbroensbarok.dk

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Stenbroens Barokdage er Københavns nye, urbane musikfestival med fokus på 

barokmusik, fællesskab og lokalmiljø. Festivalens mål er at udfordre rammerne 

for barokmusik og skabe koncerter som appellerer til både baroknørder og -

novicer.  Ved at rykke koncerterne ud af vante rammer, udfordrer vi musikken 

på klang og scenisk udtryk og får mulighed for at krydse veje med nye 

publikumsgrupper. Stenbroens Barokdage er en moderne festival, som gør brug af 

byens rum, belyser bydelens særegenskaber og inddrager lokalmiljøets kræfter, 

i troen på at fælles kulturelle oplevelser nedbryder barrierer og skaber 

sammenhold.  Festivalen er ikke location-bestemt men skifter brokvarter fra år 

til år. I 2022 lagde festivalen ud på Nørrebro og i 2023 rykker den til 

Københavns pulserende hjerte; Vesterbro. Med afsæt i succesen fra 2022, hæver 

vi i ambitionerne for festivalen.
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Formidling af projektet

Vores professionelle musikformidler (Marie-Louise Zervides) udarbejder en 

formidlingsplan i samarbejde med festivalen PR ansvarlig. Vi reklamerer for 

festivalen gennem sociale medier (instagram og facebook), via vores 

hjemmeside, via vores samarbejdpartneres og kunstneres egne 

hjemmesider/sociale medier, via annoncer i fysiske dagblade/musikmagasiner og 

via online annoncer. Vi laver desuden plakater og flyers (både overordnet for 

festivalen og for de respektive arrangementer/koncerter). Vi tager kontakt til 

foreningen Tidlig Musik i Danmark for at indgå et samarbejde om formidling 

gennem deres kanaler. Vi rækker desuden ud til P2 som vi håber vil omtale 

festivalen.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Stenbroens Barokdage

Momsregistreret


