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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Ancestral Modernism Weekend - 4 koncerter i Vinter 
2023

Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 24-02-2023
Slutdato: 26-02-2023
Antal 
opførelser/koncerter:

4

Sted

Bådehuset, Teaterøen
Refshalevej 320, 1432 København K
København

Foregår arrangementet 
flere steder? (Hvis ja, 
se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

30000 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

Kiku Day (DK), benføjte, mundbue og keramisk 
fløjte; Laetitia Stott (UK), konkylier og Carnix; 
Ying-Hsueh Chen (TW/DK), slagtøj på ben, skin, 
keramik, metal, flint; Eva Fock, konsulent og 
instrumentbygger

Evt. relevant link til 
projektet:

https://www.youtube.com/watch?v=8S8Ju_gLXcY&t=16s&a
b_channel=Ying-HsuehChen

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Ved "Ancestral Modernism Weekends" kan publikum opleve en usædvanlig sonisk 
vekselvirkning mellem forskellige urelementer og urinstrumenter, som vi 
mennesker har glemt i vores moderne civilisation.   Siden 2021 jeg har haft 
den store fornøjelse at være med til Eva Focks projekt, “Lyden af Oldtid,” 
hvor shakuhachi-spilleren og etnomusikologen Kiku Day og undertegnede var 
hyret til at besøge ikoniske arkæologiske steder som Ertebølle og Bølling 
Sø/Klosterlund. Det var en berigende og lærerig oplevelse at være on site, 
fysisk, og her undersøge, hvordan oldtiden måske har lydt, med spor af 
materialer, instrumenter og genstande, som vi ved har eksisteret dengang.   
Jeg ønsker at bruge inspirationen fra “Lyden af Oldtid” til at samarbejde med 
både lokale og internationale musikere med samme interesser om at udvikle et 
overbevisende koncertformat.   Koncertrækken samler musikere, komponister og 
instrumentbyggere, som har viet deres liv til deres kulturarv og/eller til at 
genfinde en tabt kultur. Det giver publikum en særlig koncentrationsvækkende 
oplevelse, som aktiverer aktiverer den primitive del af hjernen og lader dem 
sanse verden på en intim måde.

Formidling af projektet

Jeg vil hyre en PR andsvarlig til at stå for presse samt en grafisk designer 
til at lave plakater og postkort. Vi vil kontakte bl. a. seismograph, Dansk 
Komponistforening, og forskellige andre musikmedier i god tid.   Jeg 
undersøger ligeså muligheden for at promovere koncerttrækken gemmen 
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lokalaviser og The Lake Radio.  Jeg har allerede en professionel trailer på 
Youtube, en podcast med The Lake Radio og et interview med Passive/Aggressive 
om Ancestral Modernism koncertrække, som jeg vil bruge til at markedsføre 
koncerterne med.  Jeg vil desuden promovere begivenhederne gennem store 
institutioner, f.eks. RMC, DKDM, Københavns Universitets Musikvidenskab.

Information om ansøger

Ansøgers navn
Virksomhed Ancestral Modernism
Momsregistreret


