
ANSØGNING TIL KØBENHAVNS MUSIKUDVALG

Fondsansøgning l QR Festival 2022

QR Festival er en årlig endagsfestival, som finder sted på Kollegiet Kvinderegensen, i den

grønne og hyggelige have. Vi runder snart vores 10-års jubilæum, og dagen ses som en

tilbagevendende fejring af musikken og sensommeren, som bringer folk tættere på

hinanden. Det er beboerne som selvstændigt afholder festivalen og alle opgaverne bliver

afviklet med en professionel tilgang. Her er der tale om opgaver såsom at finde bands og

oplægsholdere, scenebygning, lave madboder og mere lavpraktiske ting såsom barvagter.

Musikken danner den overordnede ramme for festivalen. Her bliver der lagt stor vægt på

alsidigheden i musikken og vi ser det essentielt at vi gør en dyd ud af at opsøge nye,

københavnske talenter, både dem som har mærket musiker-livet tæt på kroppen, og dem

som endnu har deres debut til gode. Dette har vi haft gode oplevelser med, uden at det

begrænser den høje musikalske kvalitet. I de forrige år har vi arbejdet med en bred vifte af

genrer, herunder funk, klassisk instrumental, disco, akustiske harmonier, RnB og flere tid. Vi

prioriterer at vi kan bevæge os bredt på tværs af det musikalske spektrum, og at nye former

for musik får lov til at fylde på vores scene under kollegiets valnøddetræ. I tråd med

Kvinderegensens plads i kvindehistorien, profilerer QR Festival sig på at have særligt fokus

på ligestilling. Fordeling af kunstnere vil derfor basere sig ligeligt mellem kønnene og have

øje for diversiteten.

Da kollegiet er for studerende på Københavns Universitetet, består målgruppen af unge

mennesker i deres midt-tyvere op i 30’erne, fra København og omegn. Hertil har haven dog

dannet rum for at selv de helt små besøgende kan få lov at fylde, og ældre aldersklasser har

indfundet sig i de dejlige omgivelser, i Københavns smørhul ved Christianshavns volde. Det

er en festival hvor alle er velkomne, imod en beskeden entré. Festivalen promoverer sig på

sociale medier, for at appellere til målgruppen, og for samtidigt at nå ud til et bredere

publikum. Ambitionen er at festivalen skal være for alle københavnere som ønsker at samles

og nyde musikken fra nærområderne.

Vi ønsker at søge om 20.000,-, som skal sikre at vi kan holde vores høje niveau, uden at

kræve en højere entré. Pengene skal bidrage til at understøtte musikerne og sørge for at der

er luft i budgettet til at give dem en ordentlig løn. Vi håber at ansøgningen kommer i

betragtning så vi endnu engang kan byde københavnere velkommen i Kvinderegensens

have.


