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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Poesiens Koncert: Rhapsodia

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 23-02-2023

Slutdato: 23-02-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

1

Sted

Poesiens Hus

Møllegade 7

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

12000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Jazzmusiker Kresten Osgood  Digter Peter Laugesen  

Digter Signe Gjessing  Digter Lars Skinnebach

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Arrangementets tre koncerter bevæger sig i et spændingsfelt mellem det oplæste 

ord og det musikalske. Digterne Peter Laugesen, Signe Gjessing og Lars 

Skinnebach skriver vidt forskelligt, men har alle det til fælles, at de er 

nogle af de mest kompromisløse og nyskabende i dansk litteratur. Kresten 

Osgood vil spille duo med alle tre digtere hver for sig, fortolke deres 

respektive værker og skabe et rum i krydsfeltet mellem det lyriske og det 

musikalske, hvor publikum har mulighed for at opleve rytmer, stemninger og 

tekst i tre genresprængende koncerter. Arrangementets vigtigste formål bliver 

dermed at få en af Danmarks førende jazzmusikere og tre af landets førende 

digtere til at skabe nye og anderledes litteratur- og musikformer og formidle 

disse udtryk til aftenens publikum.

Formidling af projektet

Poesiens Hus og LiteraturHaus bruger sine medieflader (Facebook, Instagram og 

nyhedsbreve) til at skabe opmærksomhed omkring arrangementet.   Poesiens Hus 

vil desuden sammen med Kresten Osgood skrive og sende en pressemeddelelse ud 

forud for arrangementet.   Vi skaber desuden opmærksomhed omkring 

arrangementet ved at trykke plakater, som vi sætter op i hele København, så 

alle potentielt interesserede får mulighed for at høre om arrangementet.  

Derudover trækker vi på vores lokale netværk i formidlingen af arrangementet: 

Husets frivillige, vores to boghandlere i Møllegade - Møllegade Ark Books og 

Møllegades Boghandel - samt lokalområdets biblioteker (Blågården + Nørrebro 

Bibliotek), arbejder vi tæt sammen med for at skabe synlighed omkring 

arrangementet på sociale medier.

Information om ansøger



 

09-11-2022 18:30 2

Ansøgers navn

Virksomhed Foreningen Poesiens Hus

Momsregistreret


