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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Viva Vivaldi

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 10-02-2023

Slutdato: 11-02-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

2

Sted

Trinitatis Kirke

Pilestræde 67, 1112 København K

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

20000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Steffen Jespersen, kontratenor Camerata Øresund 

Roskilde Domkirkes Drengekor

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Formålet med afholdelsen af koncerterne er at give publikum en 

kvalitetsoplevelse af barokmusik for et større ensemble og et andet 

repertoire, end man oftest ser og hører. Mange kirker har faste traditioner 

med opførelser af de store oratorier som Bach’s Matthæuspassion eller Händels 

Messias. Men det er ikke så tit, at publikum inviteres indenfor til 

barokværker for orkester og kor, der ikke er knyttet til en særlig kirkelig 

højtid. Det giver vi dem mulighed for med disse koncerter.  Det er vores 

ambition at projektet kommer til at gøre en forskel på lokalt niveau, både 

rent kunstnerisk i præsentationen af Vivaldis musik, samt for fællesskabet 

blandt sangerne i Roskilde Domkirkes Drengekor.  Vi ønsker at fylde Trinitatis 

Kirke med forventningsfulde gæster, korsangere, solister og musikere til 

koncerter med noget af Vivaldis skønneste musik for kor og ensemble – målet om 

at præsentere rige musikoplevelser for flest muligt. Herudover er det også et 

mål at styrke sangglæden, det musikalske fællesskab og højne den sanglige 

kvalitet i Roskilde Domkirkes Drengekor, med henblik på fødekæden til både et 

fremtidigt publikum og udøvende i den klassiske musik.

Formidling af projektet

Publikumsaspektet er også et formål i sig selv; værket kræver ikke en 

musikhistorisk eller -teoretisk grundforståelse, for at få en stor musikalsk 

oplevelse. Koncerterne vil først og fremmest tiltrække et publikum fra 

kirkernes menighed, lokalmiljøet og ikke mindst korsangernes familie og 

venner, hvor især forældre og bedsteforældre til sangere i Roskilde Domkirkes 

Drengekor er trofaste støttere til koncerter og begivenheder, hvor koret 

medvirker.   Koncerterne markedsføres primært via de eksisterende kanaler for 

de to kirker, da begge har et etableret trofast koncertpublikum. Dette 
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omfatter bl.a. nyhedsbreve, kirkeblade og koncertoversigter i kirkerne. 

Herudover fokuseres markedsføring på annoncering i lokale medier og målrettede 

kampagner på sociale medier.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Culture Conduct

Momsregistreret


