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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: RioJAZZ4 + Samba da Gente BRAZILIAN NIGHT OUT

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 14-04-2023

Slutdato: 14-04-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

1

Sted

Kulturhuset Islands Brygge (KIB)

Islands Brygge 18, 2300 København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

8244 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

RioJAZZ4 + Edu Neves  Christina von Bülow (DK) - 

Alt Sax/Fløjte Caio Marcio Santos (BR) - Guitar 

Cassius Theperson (BR) - Trommer Morten Ankarfeldt 

(DK) - Kontrabas Edu Neves (BR) - Fløjte/Tenor Sax  

Márcio Dos Santos e SAMBA DA GENTE  Marcio dos 

Santos - Vokal/Cavaquinho (Sopran-guitar) Rui 

Pereira - Tantan/Vokal Geovan Santos - 

Tambourine/Vokal

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Ifbm en jubilæumsturne med RioJAZZ4 + Edu Neves rundt i DK, ansøger jeg om 

støtte til udvidelse af turneens københavnerkoncert. Ønsket er at er skabe en 

dobbeltkoncert d. 14. April 2023 på Kulturhuset Islands Brygge med et bredt 

musikalsk Brasiliansk tema af allerhøjeste kvalitet.   Riojazz4 + Edu Neves 
består af 2 musikere fra toppen af det københavnske jazzmiljø, samt 3 

stjernemusikere fløjet ind fra Rio de Janeiro. Et 10 årigt samarbejde der har 

skabt en ny lyd af brazil-jazz og netop nu kulminere i en ny udgivelse og 

denne jubilæums turne. Til koncerten i Kbh inviteres 3 herboende brasilianske 

musikere til efterfølgende at spille en koncert/afterparty/Roda de Samba med 

Márcio Dos Santos i spidsen (den bedste herboende samba-sanger).   En aften 

der bredt vil tiltrække publikummer fra Jazz-, det brasilianske-, det 

sydamerikanske danse-miljø og nysgerrige, i en stor smeltedigel. Der blive 

åbnet øre og øjne for ny musik og kulture på tværs af eksisterende miljøer. En 

sidde/lytte koncert og en danse og synge-med koncert der samlet nok skal 

stimulere alle sanser, krop og sjæl. En koncert med verdensklassemusikere, 

præsenteret på scenen i KIB.

Formidling af projektet

Reklame/formidling af koncerten vil foregå i samarbejde med Kulturhuset 

Islandsbrygge. Som udgangspunkt vil vi selv stå for de sociale medier, med 
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vægt på annoncering med en tiltagende styrke fra ca 3 mdr inden koncerten. Vi 

har som musikere og som deltagende i de forskellige miljøer en god indsigt i 

hvor og hvornår der skal sætte ind. Der annonceres naturligvis også i de 

eksisterende online kultur oversigter som Kultunaut oa. Endeligt vil vi også 

arbejde på at komme i lokale aviser og blade som Bryggebladet, Amagerbladet, 

Amar’Liv.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed

Momsregistreret


