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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Another Life Festival 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 25-08-2023

Slutdato: 27-08-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

10

Sted

ALICE cph

Nørre Allé 7, 2200 København N

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

100000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Kunstnere - 2 dages residency:    Curl (UK) 

bestående af Mica Levi, Coby Sey og Brother May  DK 

artist Findes gennem Open Call DK artist Findes 

gennem Open Call  Kunstnere - 2 dages festival:  

International artist  F.eks: George Riley (UK) 

International artist  F.eks: Waterbaby (SE) DK 

artist F.eks: Jura  DK artist F.eks: Barbro  DK 

artist Afsat til nyt soloartist DK artist Afsat til 

et nyt band Oplæsning En debutterende forfatter, 

Oplæsning En udgivende forfatter, f.eks. Gry 

Stokkendal Dalgas DJs dag 1  F.eks. Malika Mahmoud 

og N.E. Girl DJs dag 2 Afsat til dj-crew, f.eks. 

Final Planet  Støtte fra Musikudvalget vil gå til 

udvikling og afvikling af de forskellige dele af 

projektet, herunder især honorering. Gennem støtte 

kan foreningen holde billetprisen for festivalerne 

nede, hvilket øger adgangsmulighederne for folk med 

lavere indkomst. Derudover får vi mulighed for 

skabe et trygt og æstetisk rum for artister og 

publikum at træde ind. Til sidst vil det sikre 

ordentlig betaling af medvirkende, som helt konkret 

er med til at mindske mentale bekymringer hos mange 

artister og aktører i det danske musikliv.

Evt. relevant link til 

projektet:

www.anotherlifecommunity.com

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Foreningen Another Life søger hermed støtte fra Københavns Musikudvalg til at 

planlægge, udvikle og udvide fjerde udgave af Another Life Festival. I 2023 

vil festivalen strække sig over to dage. Derudover søger foreningen at udvikle 

og facilitere et internationalt residency i forbindelse med arrangementet. 

Formålet med udvidelsen er at skabe en styrket tværæstetisk platform for 

kvindelige og minoriserede nationale og internationale talenter.   Projektets 
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leverancer består bl.a. af et kunstnerisk og repræsentativt program, 

produktion og afvikling underlagt foreningens vision om at skabe et safer 

space, engagering af kvindelige og minoriserede artister og aktører, samt 

bæredygtige samarbejdsaftaler med nationale og internationale organisationer.   

I slutningen af 2022 indgår Another Life et samarbejde med spillestedet Alice 

om at være et fælles afsæt for festivalen i 2023. Det forventes, at festivalen 

afholdes i slutningen af august eller starten af september 2023, når Alice har 

afklaret, hvornår de flytter tilbage på Nørrebro.

Formidling af projektet

Den primære målgruppe er unge, særligt kvinder og minoriserede, kultur- og 

musikinteresserede i alderen 23-35, bosat i København. Denne målgruppe følger 

med på vores Instagramprofil Another Life Community, så derfor er outreach til 

den let tilgængeligt.   I 2023 bestræber vi os på at nå yderligere tre 

målgrupper:   - en yngre lokal målgruppe, som opnås gennem direkte henvendelse 

til uddannelsesinstitutioner og frivillige initiativer i lokalområdet, bl.a. 

gennem plakatophæng og direkte henvendelser til administration.   - en ældre 

lokal målgruppe af kunst- og kulturinteresserede, som opnås gennem nationale 

og lokale medier, såsom dagbladet Politiken, dagbladet Information, Nørrebros 

lokalavis, og foreningens andre initiativer.  - en målgruppe lignende vores 

primære, men bosat i andre større byer end København, særligt Aarhus. Outreach 

kan opnås gennem netværk, f.eks. Super eller Alter Festival i Aarhus.   

Another Life har en intern community manager, Esther Kay, som arbejder 

strategisk med foreningens kommunikation, data og outreach. Hun vil i 

samarbejde med Alices PR- og Kommunikationsansvarlige, Asta Louisa Bjerre, 

udvikle en strategi for kommunikationens outreach og outcome.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Another Life

Momsregistreret


