
NATHAT PRÆSENTERER - H15 Scene d. 23.02.2023


Der søges om honorarstøtte til aflønning af medvirkende musikere vedrørende “NATHAT 
PRÆSENTERER”, som afholdes på H15 Scene i Kødbyen den 23.02.2023. 
Arrangementet er et tværæstetisk koncertkoncept der udvikles af musikerne Kaspar Vig 
og Jonas Emanuel. Med “NATHAT PRÆSENTERER” ønskes der at skabes en 
koncertbegivenhed der både bygger bro mellem musikalske genreområder, og som også 
faciliterer kunstnermøder på tværs af det københavnske billedekunst- og musikmiljø. 


Konkret vil arrangementet manifestere sig i tre koncerter med henholdsvis Taïga 

Ensemble, Ida Duelund og med ensemblet NATHAT. Herudover vil kunsterneduoen 

KONVOJ illustrere koncertrummet og skabe arrangementets virtuelle identitet.


Taïga Ensemble - duo version består af violinist Cæcilie Balling og cellist Maria Edlund 
der undersøger balancen mellem den gennemkomponerede, traditionelle musik og det 
improviserede, impulsive og intuitive. Med udgangspunkt i J.S Bach’s tostemmige 
inventioner sammensætter duoen de klassiske satser med fritimproviserede passager.


Ida Duelund er en eksperimenterende kontrabassist. Hun arbejder i grænseområdet 
mellem moderne eksperimenterende jazz, soundscaping og indierock. Hun synger 
improviseret tekst og lyde, og arbejder både akustisk og elektronisk manipuleret. 


NATHAT er et samarbejde mellem sangskriverne Jonas Emanuel og Kaspar Vig. Duoen 
har til koncerten samlet et ensemble bestående af bassist Jeppe Skovbakke, 
multiinstrumentalist Laurits Hyllested og guitarist Rasmus Krogh. Med skæve 
dansksprogede tekster udtrykker ensemblet sig i en hybrid mellem folk, jazz og akustisk 
eksperimenterende popmusik.


KONVOJ er samarbejde mellem billedkunstnerne Peter Rørbæk og Anders Benmouyal. 
Kunstnerne har samarbejdet i en årrække med eksperimenterende samtidskunst i det 
offentlige rum, kunstinstitutioner samt offentlige udsmykningsopgaver. I de senere år har 
de arbejdet med collage og serigrafi som udtryksmiddel på forskelligartet materiale i en 
form for udvidet maleri og installation. Til eventet vil KONVOJ bidrage med en visuel 
identitet der leger med musikgenrernes appropriation i form af videoinstalationer, unikke 
posters i begrænset oplag, merchandise, badges, T-shirts m.m. 

Arrangementet “NATHAT PRÆSENTERER” henvender sig til et publikum der ønsker en 
anderledes og legende koncertoplevelse med højt kunstnerisk niveau. Arrangementet vil 
blive promoveret gennem sociale medier, lokale kulturmedier og dagblade, Vinter Jazz 
Festivalens avis og PR kanaler, samt gennem relevante kunst-magasiner og hjemmesider. 


I 2019 arrangerede Kaspar Vig et lignende arrangement med navnet MoonRoom#1, 
hvilket fik tilsagn og støtte fra Københavns Kommunes musikudvalg med opfordring til at 
søge støtte til en koncertrække. Dette blev ikke effekturet pga. Covid19-pandemien. 
“NATHAT PRÆSENTERER” er altså en opfølger til MoonRoom, og ønsket er at 
arrangementet skal være et springbræt til en serie af lignende kulturbegivenheder. I denne 
ansøgning søges der kun midler til dette enkeltstående arrangement, men der er allerede 
indgået aftaler med Kulturtårnet på Knippelsbro, udstillingsrummet Lokale27 og H15 
Scene om fremtidige arrangementer i løbet af 2023/24. Disse arrangementer er på 
tegnebrættet og der vil søges midler i det nye år.

https://kulturtaarnet.dk/
https://www.lokale27.dk/

