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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Overgrown - en fællessang i det 21. århundrede
Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 27-04-2023
Slutdato: 29-04-2023
Antal 
opførelser/koncerter:

8

Sted

Glyptoteket
Dantes Plads 7, 1556 København V
København

Foregår arrangementet 
flere steder? (Hvis ja, 
se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

25000 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

Komponist, kunstner og projektansvarlig/producent: 
Karen Juhl Kostumedesigner: Rikke Krogsgaard:  
Cinematograf: George Chiper  Koreograf: Louelle May 
Hohan Fotograf: Ana Cecilia Gonzalés Performere: 
Laura Marie Madsen, Amanda Appel, Holger Seidelin, 
Susana Nunes, Carlo Becker, Amalie Petri, Maria 
Leth Schütze samt Ninna Lundberg

Evt. relevant link til 
projektet:

https://soundcloud.com/soundofkhan/sets/mother-
tongue-performance-piece/s-
fAUaKUFGMKj?utm_source=clipboard&utm_medium=text&ut
m_campaign=social_sharing

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Overgrown er et koncert- og performanceværk for 8 sangere og performere, der 
opføres på Glyptoteket den 27. og 29. april 2023.   Overgrown udforsker hvad 
en fællessang kan være i det 21. århundrede. Gennem flerstemmige kompositioner 
og koreografi går værket i dialog med Glyptotekets antikke samling og 
iscenesætter koret som en moderne fortolkning af antikkens græske kor.   
Overgrown opføres som en række pop up performances, hvor det spontane og 
flydende møde mellem performer og publikum er i fokus.   Ved at nyfortolke 
fællessangen – en del af dansk kulturarv – indenfor rammerne af en antik 
kunstform skabes nye poetiske forbindelser på tværs af tider og kulturer.   
Visionen er at skabe et rum for refleksionen over, hvad fællesskab er i en 
globaliseret verden.

Formidling af projektet

Værket formidles i samarbejde med Glyptoteket. PR-materiale produceres i uge 6 
i samarbejde med fotograf Ana Cecilia Gonzalés.  Glyptotekets 
kommunikationschef Sofie Königsfeldt står for marketing samt presse. Vi går 
efter features og portrætter i dagblade og på netmedier. Herudover vil vi være 
synlige på sociale medier for at tiltrække et diverst publikum.
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Information om ansøger

Ansøgers navn
Virksomhed
Momsregistreret


