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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: UHØRT Festival 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 17-08-2023

Slutdato: 20-08-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

42

Sted

KPH Volume/Cph Skatepark/Gården

Enghavevej 80, 2450 København SV

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

100000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Der vil i alt være 42 koncerter på festivalens 3 

scener, som er af forskellig størrelse og form, så 

de passer til de optrædendes forskellige udtryk, 

genre, størrelse og erfaring. Festivalen vil 

præsentere et nysgerrigt og øjenåbnende 

musikprogram, hvor alle mulige genrer kan få en 

plads på festivalens tre scener. Det er nemlig ikke 

genren, men talentet, der bestemmer, om man kan 

være en del af festivalen. Vi ved endnu ikke, hvem 

der kommer til at indtage scenen til august, da 

ansøgningsrunden ligger i februar/marts 2023. 

Samtlige optrædende findes via den årlige 

ansøgningsrunde i februar-marts. Ansøgningsrunden 

er med til at sikre, at både køn, geografi, genre, 

m.m. kommer i betragtning, så UHØRT Festival bliver 

en festival for alle (på dette års festival var 

omkring halvdelen af artist-frontpersonerne på 

scenerne kvinder).

Evt. relevant link til 

projektet:

www.uhoert.dk

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

UHØRT Festival inviterer morgendagens musikere ud af øvelokalerne i hele 

landet og ud i sommersolen, når festivalen finder sted d. 17.-19. august 2023 

ved Bavnehøj/Cph Skatepark/Enghavevej 80-82. UHØRT Festival har vokset sig 

stor og etableret sig som landets vigtigste festival for den allernyeste musik 

- til glæde for både ambitiøse musikere og det københavnske musikpublikum. 

UHØRT Festival har til formål at præsentere en lang række af de mange 

spændende, nye talenter, der til dagligt knokler for at skabe de kommende års 

mest interessante, nye, danske musik rundt omkring i landet. Festivalens 

formål er desuden at give de optrædende, unge talenter et skub i den rigtige 

retning, da der for dem stadig er et stykke vej op ad den musikalske 

udviklingsstige. Derfor er der på festivalen professionelle bandcoaches til at 
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give råd og vejledning til musikerne ifm. deres koncert, så den fantastiske 

nye musik bliver endnu mere fantastisk. Dette initiativ er en af festivalens 

markante særegenskaber, og vi tror stærkt på at skabe varig effekt for de 

talentfulde musikere.

Formidling af projektet

UHØRT Festival har fået opbygget et renommé som en festival med fokus på 

musikken og for det musikelskende publikum. Siden starten er der kommet mere 

og mere PR-opmærksomhed om festivalen, og dét udbygger vi løbende på.  Vi 

fortsætter vores samarbejde med et eksternt PR-bureau i 2023, hvilket giver 

endnu bedre opmærksomhed i medierne. Derudover laver vi året rundt PR-

historier med tidligere UHØRT-navne, hvor vi fortæller om nyt vedrørende 

disse.  Op til selve festivalen intensiveres PR-arbejdet, og der arbejdes både 

med FB- og insta-annoncering, insta-fortællinger, fysisk opsatte plakater 

rundt i byen, popupevents, pressehistorier, m.m. for at sprede ’ordet’. Der er 

generelt en meget bred og gennemført markedsføring af UHØRT Festival. Vi har 

således pt. ca 12.000 følgere på UHØRTs FB-side og ca. 5.000 insta-følgere, 

hvilket giver enormt god eksponering.  Vores data fra de sidste år viser, at 

40% af forsalgskøberne er gengangere, mens 60% er nye. Og kønsfordelingen 

blandt publikum på UHØRT Festival er totalt set 55% kvinder og 45% mænd.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed S/I UHØRT

Momsregistreret


