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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Fyraftenskoncerter Det Kgl. Bibliotek

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 17-01-2023

Slutdato: 21-03-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

3

Sted

Den Sorte Diamant

Søren Kierkegaards Plads 1, 1., 1221 København K

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

7000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Relevanz Ensemble, som består af:  Kirstine 

Schneider, violin (solist og gæstekoncertmester i 

danske orkestre)  Madara Pētersone, violin 
(koncertmester Kremerata Baltica) Jordi Rodriguez 

Cayuelas, violin (3. koncertmester Copenhagen Phil)  

Djumash Poulsen, violin (solistklasse på DKDM og 

ansat i DRSO)  Hulda Jónsdóttir, violin (Det Kgl. 

Kapel)  Daniel Eklund, bratsch (Musica Vitae)  

Michael Grolid, bratsch (solospiller DRSO)  Kei 

Tojo, bratsch (Det Kgl. Kapel og Berliner 

Philharmonikerne)  Joel Gonzalez, (solospiller 

kontrabas DRSO)  Anna Nykvist, (2.solo fløjte DRSO)  

Elsebeth Dreisig, sopran (Den Jyske Opera)  Maria 

Bundgaard, klaver (solist og kammermusiker baseret 

i Paris)  Nicola Carrara. slagtøj (DRSO)  Peter 

Højby Morrison, cello (stifter/kunstnerisk leder af 

RelevanzEnsemble, ansat i DRSO) Jie Qi (Kinas 

førende pipa spillere; hun er uundværlig ved 

opførelsen af Tan Duns Ghost Opera).

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.kb.dk/arrangementer/relevanzensemble-

intime-natteskygger-fyraftenskoncert

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Tre fyraftenskoncerter der kombinerer musik fra ikke mindre end elleve 

komponister fra ti forskellige lande.   Fokus over hele serie er, at aktivere 

tankegang blandt musikere og lyttere, enten gennem koncerter som engagerer sig 

mere direkte i samfundets mere presserende emner eller ved at skabe koncerter, 

som er mere nærværende, og som tilbyder muligheder for personlige 

refleksioner.  Hver koncert har et særligt fokus, som kombinerer ældre og 

nyere kammermusik omkring. Den første omhandler sensorisk skrøbelighed og en 

musikalsk udforskning af dens tab. Den anden er en meditations-flow-koncert 

omkring indre tankegang og refleksion. Den tredje er en form for 

historiefortælling, omkring kulturelle traditioner der danner samfundet, samt 
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vores dyb forbindelse med barndom og minder.  Oplysning omkring koncerten kan 

findes her: https://www.kb.dk/arrangementer/relevanzensemble-intime-

natteskygger-fyraftenskoncert 

https://www.kb.dk/arrangementer/relevanzensemble-musik-til-sjaelen-

fyraftenskoncert https://www.kb.dk/arrangementer/relevanzensemble-

spoegelsesopera-fyraftenskoncert

Formidling af projektet

Direkte gennem Det Kgl. Bibliotekets store netværk. Trykte annoncer/brochurer, 

forskellige SoMe-platforme. Koncerterne vil også blive direkte transmitteret 

gennem det danske biblioteksnetværk samt én koncert direkt på DR radio.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Relevanz Forening

Momsregistreret


