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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: 10 arrangementer i Østerbro Jazzklub i 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 21-01-2023

Slutdato: 26-12-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

10

Sted

Krudttønden

Serridslevvej 2, 2100 København Ø

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

40000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Vi har indtil nu aftale med 4 af de 10 

jazzorkestre. Navne ses på den uddybende 

projektbeskrivelse, ligesom navne på mulige 

orkestre ses.  Når vi ikke er længere fremme med 

endelige aftaler for 2023 skyldes det usikkerheden 

i jazzklubbens økonomi i årene fremover. Dette har 

vi beskrevet i brev af 8. april 2022 til kultur- og 

fritidsborgmester Mia Nygaard, som har svaret os i 

brev af 26. april 2022. Svaret fra Mia Nygaard 

vedhæftes til orientering.

Evt. relevant link til 

projektet:

www.2100jazz.dk

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Projektet er blot en videreførelse af jazzklubbens aktiviteter siden 1993, 

hvor alle arrangementer afholdes i Krudttønden. I perioden 1993-1999 afholdtes 

8 arrangementer årligt, medens der fra  år2000 afholdes 10 arrangementer 

årligt. Jazzklubben præsenterer overvejende klassisk, traditionel jazz med 

afstikkere til swing, blues, jump & jive og lidt caribisk/kreol. Vi mener 

afgjort, at denne musikgenre er underrepræsenteret i Københavns Kommune og 

derfor bør prioriteres op. Vi mener også, at der kan lægges vægt på den 

indsats, som ydes af frivillige, ulønnede personer (primært bestyrelsens 

medlemmer), som i klubregi søger at udbrede den valgte musikgenre. Endelig 

indeholder jazzklubben jo også et socialt element, hvor ligesindede mødes og 

trives.  Som anført i den uddybende projektbeskrivelse har jazzklubben 

modtaget afslag på honorarstøtte 2023, men er i stedet opfordret til at søge 

støtte fra puljen frie midler.

Formidling af projektet

Vi gør opmærksom på arrangementerne på følgende måde: En altid opdateret 

hjemmeside 2100jazz.dk. Indtastning på websites: kultunaut.dk, 

livejazz/jazz.dk, krudttonden.dk og all-that-jazz.dk. Udsendelse af 
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erindringsmail om arrangementet til pt. 304 interessenter. registreret på 

vores "jazzliste". Opslag på facebook (Østerbro Jazzklub, Krudttønden og flere 

relevante grupper) Vi har fremstillet et "visitkort" med omtale af jazzklubben  

som udleveres til alle interesserede

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Østerbro Jazzklub v/ Erik Monefeldt Andreasen

Momsregistreret


