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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: PB7 Talentscenen | Mandagskoncerter i sæson 22-23 - 

Forår 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 09-01-2023

Slutdato: 26-06-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

25

Sted

Frelsens Hærs sal

Valby Langgade 83, 2500 Valby

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

35000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Mandagskoncerternes formål er at give unge 

musikstuderende fra vækstlaget, MGK og 

musikkonservatorierne scenetid til at afprøve og 

udvikle deres færdigheder foran et publikum.  

Programmet for de enkelte koncerter, er sammensat 

af de musikstuderende selv og afspejler musikkens 

mangfoldighed, hvad enten det er klassiske værker 

eller rytmisk musik der er på programmet.  Til 

nogle af koncerterne vil der indgå professionelle 

musikere som instruktører og samarbejdspartnere, 

ligesom der til udvalgte koncerter vil være 

professionelle akkompagnatører.

Evt. relevant link til 

projektet:

www.pb7talent.dk

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

PB7talentscenen et gratis tilbud, som kan være med til at sikre fødekæden af 

en ny generation musikere, primært med det formål, at udfordre talentet i 

samspil med andre, og opnå den nødvendige selvtillid til at kunne performe på 

en scene foran et forventningsfuldt publikum og have mulighed for at 

eksperimentere på et tidspunkt i deres udvikling, hvor deres muligheder er 

meget begrænsede.  Den primære målgruppe er medlemmer i aldersgruppen fra 15 

år til 25 år som søger eller allerede er optaget på konservatoriet, MGK eller 

et andet kompetencegivende grundforløb, som kvalitativt giver adgang til de 

videregående konservatorieuddannelser.  Der forventes ca. 90 deltagende unge 

fordelt på 25 koncerter, men hvor hver enkelt sagtens kan optræde flere gange.  

Den sekundære målgruppe er koncertpublikummet, som vil kunne få glæde af 

koncerterne, og især den del af koncertpublikummet som kunne være 

interesseret, men som ellers ikke vil have råd til at tage til live koncerter. 

Der forventes mindst 50 publikummer til hver koncert, og salens maximum er 150 

ialt.
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Formidling af projektet

På vores Facebookside ’PB7talentscenen’ opdateres der løbende om de 

forskellige koncerter, samt et månedligt program så det er muligt for 

koncertgængerne at følge med i hvilke koncerter vi afholder.  På vores 

hjemmeside ’PB7talent.dk’ henvendes der primært til de potentielle studerende, 

der vil kunne finde informationer om både projektet ’Mandagskoncerter’ og 

generelt om organisationen bagved; PB7 Talentscenen.  Desuden har vi 

samarbejdet med lokale aviser, noget der har hjulpet på at tiltrække den 

publikumsmasse, der ikke bruger Facebook til koncertorientering, og især 

førnævnte  ’Valby Liv’ har været en aktiv del ved delvist at sponsorere 

annoncer. Det er planen at have en fast annonce plads med de aktuelle 

koncerter, så flere og flere af læserne bliver opmærksomme på at 

mandagskoncerterne findes og er en fast del af Kulturlivet i Valby.  Vi bruger 

en grafiker som har lavet et genkendeligt stilrent design som skal understøtte 

vores mål om at være et væksthus for næste generation af musikere, og som kan 

være med til skabe en genkendelig branding og visuel identitet.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed PB7 Talentscenen

Momsregistreret


