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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Jim til Vinterjazz 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 10-02-2023

Slutdato: 17-02-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

2

Sted

Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34, 1420 København K

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

17855 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Projektets navn: Jim  Bestående af: Martin 

Brunbjerg Rasmussen Jon Sensmeier Ivar Asheim

Evt. relevant link til 

projektet:

Musikken kan findes her: 

https://tinyurl.com/Jimsoundcloud

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Jim vil under Vinterjazz 2023 spille to opmærksomhedsskabende koncerter i to 

meget forskellige koncertrum og stemninger: det smukke Musikhus på Vesterbro 

og den hyggelige bar i Christianshavns Beboerhuset. Vi er en nyopstartet 

saxofontrio dannet i 2022 og er nu i gang med at udarbejde vores album der 

skal indspilles og udgives i 2023. I den anledning er det vigtigt for os at 

skabe opmærksomhed omkring projektet inden en udgivelse offentliggøres. Jim er 

en sammensat af tre spændende newcomers på den europæiske jazzscene: Ivar 

Asheim fra Norge på trommer (Trond Kallevåg Hansen, Andreas Røysum, Billy 

Meier), den tyske saxofonist Jon Sensmeier (ALIGAGA, Young Immigrants) og 

bassisten Martin Brunbjerg Rasmussen fra Danmark (Little North). Sammen tager 

de lytterne med på en legende rejse, når de udforsker det sparsomme 

saxofontrioformat. Med et bevidst øje for formatets rige arv, taler trioen 

frit med både moderne og traditionelle tunger, fra abstrakte teksturer til det 

tungt svingende. Deres glædesfyldte og generøse musik, bevæger sig ubesværet 

mellem kompositoriske og improvisatoriske ideer, som om de svæver fra ø til ø.

Formidling af projektet

Koncerterne vil blive formidlet gennem sociale medier som Facebook og 

Instagram. Vi vil annoncere koncerterne på vores respektive sider, 

spillestedernes sider, Kultunaut, samt på JazzDanmarks sociale medier og i 

deres Live Jazz Danmark app. Derudover vil koncerterne blive printet i 

Vinterjazz 2023 programmet igennem Beboerhusets program og musikarrangør Noisy 

Beehive. Vi inviterer April Records, Barefoot Records mm. og vil på den måde 

bruge koncerten som en formidling til eventuelt interesserede pladeselskaber.

Information om ansøger
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