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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Toner for fremtiden

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 27-03-2023

Slutdato: 14-04-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

6

Sted

Designmuseum Danmark

Bredgade 68, 1260 København K

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

50000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Bianca Nisha - bandet består af: Ea Philippa Tange 

- leadvokal, klaver og elektronik. Er desuden også 

komponist og sangskriver på projektet Johanne 

Andersson - cello, loopstation og kor Line Felding 

- cello og kor  Designmuseum Danmark

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.biancanisha.com

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Ideen er at integrere 6 koncerter med Bianca Nisha i en del af 

profiludstillingen - The Future is Present  i Designmuseum Danmark. 

Koncerterne skal foregå inde i selve udstillingen og musikken skal være med 

til at levendegøre de vigtige temaer i udstillingen for de unge. Flere af 

sangteksterne i koncerten kredser om svære emner som f.eks. stress, depression 

og at turde tro på en lys fremtid, som er meget aktuelle for mange unge i dag. 

Det er et centralt tema i udstillingen, som der også sættes ord på imellem 

sangene. Både udstillingen og musikken inddrager også naturen og naturbilleder 

som inspiration, så også her smelter temaer i musikken og udstillingen sammen. 

Det primære publikum er unge i udskolingen samt gymnasieelever, der besøger 

museet i dagtimerne gennem Designmuseum Danmarks skoletjeneste. Koncerterne 

skal foregå i udstillingsrummet, er der er her kun plads til ca. 50 

publikummer ad gangen. Derfor ønsker vi, at afholde 6 koncerter, så flere børn 

og unge kan få mulighed for at deltage. Koncerterne skal afholdes i hverdagene 

i uge 13 og 15 i 2023. 

Formidling af projektet

Arrangementerne annonceres i samarbejde mellem Bianca Nisha og Designmuseum 

Danmarks kommunikationskanaler for skolearrangementer og . Dvs. bla. på 

museets hjemmeside, nyhedsbrev og de sociale medieplatforme.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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