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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Assing Hass Duo og gæster

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 10-02-2023

Slutdato: 31-03-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

5

Sted

Sct. Augustin Kirke

Jagtvej 183D, 2100 København Ø

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

68033 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Carl Henning Fredriksson - cello, Per Jellum - 

sang, Bolette Roed - blokfløjte, Tobias van der 

Pals - cello og Stefan Baur - saxofon. Thomas Hass 

gæster vil være Niclas Knudsen - guitar, Carsten 

Dahl - klaver, Christoffer Møller - klaver, Marilyn 

Mazur - percussion.

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Duoen med koncertpianist Maria Teresa Assing og jazzsaxofonist Thomas Hass er 

et spændende møde mellem to forskellige musikalske traditioner. Hver især 

repræsenterer de noget af det ypperste Danmark kan tilbyde på deres 

instrumenter og står begge stærkt i deres respektive traditioner.  Konceptet 

blev med stor succes afprøvet i efteråret 2021 på en Danmarksturne i kirker og 

koncertforeninger.  Sammen har de i 2020 komponeret musikken til 

koncertteater-forestillingen “Danmarksbilleder med Hr. Jazz og Frk. Klassisk” 

som udkommer i første halvår af 2021. Et projekt der modtog generøs støtte fra 

bl.a. Statens Kunstfond, Wilhelm Hansen Fonden, Augustinus Fonden og AP Møller 

Fonden. Duoen vil ved denne koncertrække på fem koncerter invitere hver sin 

gæst til hver aften.  En aften vil f.eks. forløbe således: Assing og gæst 35 

min - pause - Hass og gæst 35 min - pause - Assing-Hass og gæster 35 min.  

Musikken vil blive en blanding af værker af Chopin, Bach, Schubert, Ellington 

og Monk samt egne kompositioner komponeret til lejligheden.

Formidling af projektet

Via Facebooks Meta Business Suite vil der over en måned op til premiere 

udgives på Facebook og Instagram to små film pr. koncertaften som giver et 

indblik i musikken, kunstnerne og lokationen. Alle opslag vil blive boostet 

indenfor rammerne af det ansøgte beløb. Der vil desuden blive produceret 

flyers som distribueres på Østerbros mange cafeer, restauranter, kisosker etc.
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Virksomhed

Momsregistreret


