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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Matthæuspassionen

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 07-04-2023

Slutdato: 07-04-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

1

Sted

Sankt Johannes Kirke, København (se oversigt over seperat finansiering af 

koncerten i hhv. København og Odense i bilaget "Noter til budget")

Blegdamsvej 1A, 2200 København N

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

50000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Kunstnerkollektivet Helios: - Mie Frederikke Bauer, 

dirigent og musikalsk ledelse  - Gustav Aske 

Sønksen, dirigent og musikalsk ledelse - Stefan 

Enemærke Becker, orkesteransvarlig og koncertmester 

- Anna Bæk Christensen, sangeransvarlig og 

sopransolist  Sang- og instrumentalstuderende fra 

konservatorierne i København og Odense – solister, 

korsangere og orkestermusikere er pt. ved at blive 

samlet

Evt. relevant link til 

projektet:

https://kollektivethelios.com

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Projektets kerne er, at opføre J. S. Bachs Matthæuspassion i Odense og 

København, med unge konservatoriestuderende musikere fra begge byer som 

orkester, kor og solister.  Værket har en lang række kvaliteter, som gør det 

oplagt til et stort kombineret samarbejds-, lærings- og koncertprojekt som 

dette, fordi værket:  kræver mange medvirkende (ca. 70)  er så omfangsrigt 

(2,5 time)  har mange solosatser og solopartier  er kernerepertoire får både 

sangere og instrumentalister For at skabe en endnu mere vedkommende 

koncertoplevelse, indgår dramatiske, sceniske og koreografiske elementer i 

opførelsen – først og fremmest hos kor og sangere, som i værket både agerer 

konkrete bibelske personer, og en slags reflekterende spejl for lytterne. 

Iscenesættelsen skabes af en ung instruktørstuderende.   Som et tredje 

medspillende element medvirker en lysdesigner, som skaber lyssætninger der 

understøtter værkets dramatiske forløb – og samtidig skaber en scenisk og 

dramatisk forbindelse mellem musik og kirkerum, musikere og publikum.   

Projektets to hovedformål er A) at give en koncert af høj kunstnerisk kvalitet 

og B) skabe en unik læringsplatform for de medvirkende 

konservatoriestuderende.
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Formidling af projektet

Formidlingen af projektet og koncerterne falder i 3 dele: FYSISK MARKEDSFØRING 

med grafisk markedsføringsmateriale i kirkerne, på biblioteker og kulturhuse 

og digital markedsføring på Facebook og Instagram. Digital markedsføring med 

vægt på det processuelle: Prøvearbejdet med musikere og sangere, udvikling af 

lysdesign og dramatiske prøver, for at skabe en klar fortælling og 

opmærksomhed om projektet forud for koncerten. Med boostede opslag på Facebook 

og Instagram målrettes markedsføringen til målgruppen i et defineret 

geografisk område, så markedsføringen primært rammer borgere i kommunen VI VIL 

ARBEJDE aktivt for redaktionel omtale i lokalpressen, så også borgere, som 

ikke er på digitale medier, får kendskab til såvel koncerten som projektet i 

dets helhed CENTRALE I FORMIDLINGEN er også de 70 konservatoriestuderende, som 

engageres i projektet. Fordi de unge musikere og sangere, qua projektets 

inklusive form, får en unik mulighed som både solister og i ensemblerne, opnås 

en høj grad af fælles ejerskabsfølelse for alle medvirkende. Således vil og 

skal alle medvirkende fungere som ambassadører for det samlede projekt og 

bidrage til bevidstheden omkring projektet og koncerterne

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed

Momsregistreret


