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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Radio Pulsars
Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 18-02-2023
Slutdato: 18-02-2023
Antal 
opførelser/koncerter:

1

Sted

KoncertKirken
Blågårds Pl. 6A, 2200 København

Foregår arrangementet 
flere steder? (Hvis ja, 
se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

27836 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

The Strangement Society.  Miguel Angel Crozzoli - 
dirigent og komponist Valeria Miracapillo - 
electronic Susana Nunes - voice Barbara Kammer - 
viola Ida Nørby - cello Aurelijus Užameckis - 
double bass Asger Thomsen - double bass Albert 
Cirera - soprano saxophone Jonas Engel - clarinet 
Calum Builder - alto saxophone Nana Pi Larsen- 
tenor saxophone Jon Sensmeier - tenor saxophone 
Sara Bulili - bassoon

Evt. relevant link til 
projektet:

http://crozzoli.com/?page_id=128

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

I 2020 udgav vi, i samarbejde med Barefoot Records, den elekotro-akustiske 
komposition Radio Pulsars. Radio Pulsars er performet af et mindre orkester, 
og er stærkt inspireret af kosmos’ vilde natur. Releasekoncerten blev desværre 
aflyst på grund af corona-restriktione, men i februar 2023 får vi endelig 
mulighed for at afholde releasekoncert i samarbejde med Koncertkirken.  Med 
arrangement ønsker vi at kombinere vores musikoptræden med en videnskabelig 
præsentation af en forsker fra Niels Bohr Instituttet. Målet er at formidle 
videnskabelig viden om neutronstjerner med contemporary musik, for at skabe en 
æstetisk oplevelse der både er informativ, fordybende og giver publikum adgang 
til en ukendt sci-art verden. Gennem musikken og foredraget inviteres publikum 
til at udforske denne nye verden. Vi håber på at kunne skabe nysgerrighed og 
videbegær om neutronstjerner og sci-art blandt lytterne.  Radio Pulsars 
spilles af The Strangement Society orkerter, der består af klassiske musikere 
såvel som improviserende. Musikerne gør brug af både elektroniske og akustiske 
instrumenter, og den musik de tilsammen skaber er inspireret af videnskabelig 
research, der er både storslået og betagende.
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Hvem er vores målgrupper? SCI musikgenren kombinerer teknologi, viden og en 
betagende musikalsk æstetik hvorfor vores naturlige målgrupper er: 
Universitetsstuderende inden for naturvidenskablige fag. Naturvidenskabeligt 
interesserede via Niels Bohr Vores egne følgere på sociale medier  
KoncertKirken publikum fra den contemporary/eksperimentelle scene. Vinter Jazz 
Festival publikum.   Hvordan kommunikerer vi til vores målgrupper? For at 
skabe interesse for vores arrangement vil vi benytte følgende 
kommunikationsstrategi Facebook-event Vi vil interagere med 
universitetsstuderende i sociale mediegrupper. Tilstedeværelse på vores egne 
sociale medie-kanaler. Her vil vi dele posts og stories på Instagram om 
arrangementet i ugerne op til. Samarbejdet med Niels Bohr giver os adgang til 
deres følgersegment via deres sociale medier, som kan dele vores opslag og 
derved skabe interesse. Vi vil kontakte diverse nationale medier (Berlingske, 
Weekendavisen, Politiken) med henblik på at få en artikel og en anmeldelse af 
arrangementet for at skabe national interesse. Vi vil kontakte internationale 
medier, hovedsageligt i USA for få anmeldelser der skaber international 
validering af udgivelsen.

Information om ansøger

Ansøgers navn
Virksomhed
Momsregistreret


