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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: HErzliche Beegugn

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 16-02-2023

Slutdato: 19-02-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

4

Sted

Koncertkirken, Christiania Jazzklub, Maskinhallen, Mellemrummet

Sundholmsvej 8, 2300 København S

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

36500 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Axel Dörner, Luka Zabric, Michaela Turcerová, Oda 

Dyrnes, Margaux Oswald, Mark Ibsgaard Gregersen, 

Simon Forchhammer

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

HErzliche Beegugn søger støtte til fire koncerter i Februar 2023. Det drejer 

sig om en kvartet koncert på Mellemrummet 16.02, en kvartet koncert på 

Christiania Jazzklub d.17.02, en kvintet koncert i Maskinhallen(sundholm 8) 

18.02, og en oktet koncert i Koncertkirken 19.02. Omdrejningspunktet for 

projektet er den tyske trompetist Axel Dörner, som vi har inviteret til 

København i perioden. Han er en fuldstændig unik musiker, og er en af 

hovedaktørerne bag udviklingen af kontemporær trompetspil.  De resterende 

musikere er alle nyuddannede musikere som med gåpåmod og initiativrighed 

arbejder på at fremme musik i København og etablere professionelle liv med 

musik i centrum. Formål: At præsentere lokale borgere, kunst- og 

musikinteresserede fra København (og omegn) for en musiker i verdensklasse. At 

skabe unikke koncertoplevelser i samarbejde med byens spillesteder og dermed 

styrke relationer mellem musikere, arrangørere og eksisterende miljøer. At 

højne vækstlagets musikalske niveau gennem samarbejde og samskabelse af musik 

med en kæmpe kapacitet som Axel Dörner. At styrke grundlaget for fremadrettet 

netværksdannelse og samarbejde på tværs af musikmiljøerne i København og 

Berlin.

Formidling af projektet

De fire koncerter vil blive promoveret af Copenhagen Jazz Festival gennem 

deres Vinterjazz 2023 program og markedsføring. Der oprettes facebook events 

på spillestedernes profiler, med Copenhagen Jazz Festival som co-hosts, som 

der vil blive gjort opmærksomhed på af alle involverede. Desuden får vi trykt 

en fælles HErzliche Beegugn plakat som skal ud på kulturinstitutioner, 

uddannelsessteder og musikforretninger i byen.  Vi laver et gennemført og 
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gennemgående grafisk udtryk på tværs af digitale medier og tryksager. Det 

forventes at Axel Dörner vækker stor interesse blandt musikinteresserede i 

København - unge som ældre.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed

Momsregistreret


