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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Winter Jazz 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 22-02-2023

Slutdato: 26-02-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

5

Sted

Valby Kulturhus

Valgårdsvej 4, 2500 Valby

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

60000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

New Jungle Orchestra Caramelo de Cuba Martin 

Andersen Yasser Pino Benjamin Koppel Alex Riel 

Katrine Gislinge Bo Stief Ole Kock Hansen Søren 

Bebe Lydmor Eivør Arild Andersen mfl.

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Projektbeskrivelse for Winter Jazz 2023    Winter Jazz har tre overordnede 

formål:  1. At fremme den kulturelle mangfoldighed og kunstneriske kvalitet i 

det ydre København (Valby) i vinterhalvåret (februar), hvor der er lavvande på 

kulturtilbud.  2. At skabe koncertoplevelser for et bredt jazz- og 

musikpublikum og tiltrække nye målgrupper til jazzmusik.  3. At udvikle jazzen 

som genre ved at tilbyde unikke (once in a life time) publikumsoplevelser 

gennem overraskende og publikumsinvolverende koncerter af højeste kunstneriske 

og formidlingsmæssige kvalitet.   I 2023 rykker vi ind i Valby Kulturhus i uge 

8 og afholder en festival som en legeplads for danske musikere med enkelte 

afstikkere til udlandet. En kunstnerisk legeplads under ansvar hvor nye 

musikalske konstellationer finder sted og musik der ikke før har eksisteret 

kommer til live på baggrund af et stort teknisk håndarbejde, historisk 

baggrundsviden og inspiration fra nær og fjern. I en verden hvor man kan 

optræde med musik der er identisk med indspillede numre insisterer vi på nuet 

og liveoplevelsens nerve.

Formidling af projektet

Festivalen formidles på Cowbells website www.cowbellmusic.dk, på sociale 

medieplatforme som facebook og Instagram og i det trykte program, plakater, 

flyers og bannere i Valby og på Frederiksberg. Desuden gennem 

samarbejdspartneren Copenhagen Jazz Festival, herunder via dennes 

presseindsats, trykte program, hjemmeside jazz.dk og festival-app. Cowbell 

forestår desuden selv opsøgende pressearbejde pga. virksomhedens lokale 

forankring, store netværk i musik- og mediebranchen, samt igangværende 
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samarbejder med danske kulturinstitutioner og udenlandsk musikpresse. Cowbell 

udarbejder annoncer og markedsføring på en bred vifte af medier for netop at 

tiltrække ikke herboende tilskuere til. Det er for eksempel the Copenhagen 

Post der distribueres på hoteller og engelsktalende netværk der gerne vil 

opleve byen. Her er det godt at være repræsenteret hvis man som 

forretningsrejsende eller turist i København skal have mulighed for at vide 

hvad der foregår i Valby. Programmet bliver også indtastet på onlinekalenderen 

jazznearyou.com der også henvender sig til grupper der ikke kender København 

eller Valby på forhånd.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed COWBELL ApS

Momsregistreret


