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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: QR Festival

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 26-08-2023

Slutdato: 26-08-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

5

Sted

Kvinderegensens Kollegie

Amager Boulevard 101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

20000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Kunstnerne er noget vi finder løbende over foråret, 

og vi kan derfor ikke skrive nogle navne endnu. Vi 

forventer at der vil komme 5-6 kunstnere/grupper

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

QR-Festival er en endagsfestival som foregår på Kvinderegensens Kollegie på 

Amager, lige ved Christianshavns vold. Dagen varer fra 13:00 til 2:00, hvor de 

sidste kunstnere plejer at spille. Festivalen består af musikere og 

oplægsholdere, hvor beboerne står for at lave alt selv. Her bliver der booket 

bands, lavet madboder, bar og scenebygning. Der plejer at være omtrent 400 

mennesker fra lokalområderne og København, som nyder dagen sammen.  Formålet 

er at skabe en festival for alle københavnere, og at give plads og lyd til nye 

up-coming musikere. Her forsøger vi at skabe et musikprogram der omfavner 

mange genrer med alt fra jazz, funk, dance, klassisk instrumental, rnb og 

indie-pop.  Vi bestræber os på en divers festival, hvor kunstnerne er ligeligt 

fordelt mellem kønnene, herunder nonbinære.  Vores målgruppe er typisk unge 

studerende og kollegianere i midt-tyverne og i 30'erne, men vi spænder bredt 

og promoverer os på at få flere aldersgrupper med. Allerede nu har vi haft 

børn og bedsteforældre med, og vi ønsker at der skal være plads til alle 

uanset alder.  Vi er baseret på frivillighed, og derfor er fonde en vigtig del 

af at vi kan blive ved med at drive festivalen i høj kvalitet

Formidling af projektet

Vi promoverer os via sociale medier, herunder facebook og instagram. Herunder 

har vi plakater på forskellige kulturelle ejendomme i København, universiteter 

og store offentlige steder. Dette er for et tiltrække et bredt publikum.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed
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