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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Syng Højt! - Opera

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 15-08-2023

Slutdato: 16-08-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

2

Sted

Den Røde Plads

Nørrebrogade 210, 2200 Kbh. N.

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

60000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Danmarks Underholdningsorkester, 11 mand ensemble 

(blæser+strygere+slagtøj) Sopran: Clara Cecilie 

Thomsen Bassanger: Nikolai Elsberg Værter: Popsi & 

Krelle Manus: Jeppe Vig Find og Marie Dalsgaard 

Rønn Dramaturg: Solveig Gade Scenograf: Dorte 

Holbek Instruktion: Marie Dalsgaard Rønn 

Kordirigent: TBA Kunstnerisk og pædagogisk ledelse: 

Peter Rønn

Evt. relevant link til 

projektet:

www.peterronn.dk (klik på Syng Højt! projektet)

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Syng Højt! - Opera. Dette er høfligst en genansøgning om anvendelse af ikke-

anvendte bevilgede midler i 2022 til Syng Højt! Opera i 2023 i stedet. De 

ikke-anvendte midler knytter sig til tilsagn på sagsnr.: 2022-0044154.  

Samtidigt er dette en ansøgning om yderligere et projekt i Nørrebro-delen af 

Kbh., dvs. nu i alt to ens projekter i hver sin bydel, en med afslutning på 

Bellahøj Friluftsscene, den anden med kulmination på Den Røde Plads.   Syng 

højt! er et syv uger langt sangpædagogisk forløb for vuggestuer, børnehaver og 

indskolingen samt for pædagoger og lærere, der kulminerer i en stor, unik, 

udendørs fællessangs-forestilling med børneformidling og musikalske optrædener 

af højeste kvalitet. Syng højt! vægter fællesskab og fællessang og forener 

gennem moderne og yderst kvalitativ børneformidling børn og voksne gennem 

musik og sang. Denne gang er omdrejningspunktet opera.  Institutionerne og 

skolerne modtager særligt udviklet materiale til brug flere måneder før den 

afsluttende fælles operaforestilling.  Samtlige voksne involverede er blandt 

de bedste på deres felt.  Sammen skaber vi en ny, unik operaforestilling, 

båret af tusindvis af storsyngende børn.

Formidling af projektet

Annoncering og PR: Der vil blive annonceret både via sociale medier, aviser, 

bibliotekernes platforme og ikke  mindst gennemført et omfattende arbejde med 
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at kontakte alle institutionerne og skolerne direkte via mail og 

telefonopkald. Ligeledes påregnes et vist samarbejde med relevante kommunale 

forvaltninger. Desuden samarbejdes tæt med Have Kommunikation om udbredelsen 

af den gode historie, såvel i fagmiljøer som den brede befolkning.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Den bedste musik og kunst til alle

Momsregistreret


