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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: "Opera" - The Opera!

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 16-08-2023

Slutdato: 16-08-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

1

Sted

Den Røde Plads

Nørrebrogade 210, 2200 København N

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

80000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Medvirkende: Baryton David Kempster, tenorer 

Michael Bracegirdle og Alex Friis Nielsen, sopran 

Frederikke Kampmann, mezzosopran Lise Christensen. 

Plus fire unge sangstuderende, som endnu ikke er 

udvalgt / castet.  Ensemble Storstrøm  Repetitør   

Dirigent Anne Marie Granau Instruktør Natascha 

Metherell Lystekniker Erik Jensen 

Forestillingsleder

Evt. relevant link til 

projektet:

www.soeholmopera.com

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Copenhagen Opera Festival har inviteret Søholm Operas Støtteforening til at 

præsentere “Opera” - The Opera! den 16. august 2023 på festivalscenen på Den 

Røde Plads  Forestillingen er et satirisk komediedrama om operaverdenens 

BACKSTAGE - i Juke Box stil, hvor kendte og elskede musiknumre (i dette 

tilfælde opera) sættes ind i en helt ny sammenhæng - et nyt drama, skrevet af 

den internationale instruktør Natascha Metherell. Kendte eksempler på The Juke 

Box Musical er bl.a. Moulin Rouge, Mamma Mia! og John Gays Beggar’s Opera fra 

1728, som var den allerførste.  I 2020 skabte Søholm Opera sammen med Natascha 

Metherell vores første Juke Box opera: Krona Vaskeriet - Soap Opera in a Time 

of Corona. En kæmpe succes bl.a. anmeldt i magasinerne ’Opera’ og ‘Orpheus’.  

Genren imødekommer det brede publikums behov for det velkendte (operahits) og 

tilfredsstiller samtidigt ønsket om nyskabelse (den nye, unikke historie). 

Vores publikummer, unge som gamle, så i 2020 en moderne historie, om moderne 

mennesker, og hørte musik af Mozart, Offenbach, Leoncavallo og Britten m.fl.

Formidling af projektet

Da forestillingen opføres under Copenhagen Opera Festival, vil vi blive en del 

af deres PR-maskine og indgå i deres digitale såvel som fysiske 

festivalprogram.  På egen hånd, som producenter, vil vi i høj grad bruge SoMe 

og som altid forsøge at blive interviewet af DR P2 og nationale medier mv.
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Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Søholm Operas Støtteforening

Momsregistreret


