
 

09-11-2022 08:14 1

Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Mark Solborg - Under Vejret

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 05-02-2023

Slutdato: 07-02-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

6

Sted

Kulturtårnet på Knippelsbro

Knippelsbro 2, 1400 København K

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

11450 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Initiativtager, komponist, guitarist: Mark Solborg  

Solister: Randi Pontoppidan - vokal  
(http://www.randipontoppidan.com/about/ ) Simon 

Brinck - guitar m.m. (https://simonbrinck.dk/ ) 

Maria Dybroe - alt saxofon, klarinet, basklarinet  
(https://www.facebook.com/maria.dybbroe/ 

https://spildansk.dk/kunstnere/maria-dybbroe/)

Evt. relevant link til 

projektet:

http://solborg.dk/, https://kulturtaarnet.dk/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Under Vejret - Tre dage med sonisk udsigt til vejret midt i Københavns havn.  

Over tre dage inviterer guitarist og komponist Mark Solborg tre unikke 

solister til, sammen med ham, at levere dagens vejrudsigt i Kulturtårnet på 

Knippelsbro. Ny-komponeret musik mellem himmel og hav.  5.-7. februar 2023 To 

koncerter pr. dag. Kl. 19:30 & 20:30.  Som en del af den danske Vinterjazz 

festival samarbejder komponist og guitarist Mark Solborg og Kulturtårnet på 

Knippelsbro om udviklingen og produktionen af tre ny-komponerede 

“vejrkoncerter” (á ca. 40 min.) fremført af Solborg og solister fra den danske  

lyd og kunstmusikscene. En unik og intim site-specifik oplevelse og 

integrering af musik og miljø.  Medvirkende solister: Maria Dybroe - alt 

saxofon, klarinet, basklarinet  Simon Brinck - guitar m.m. Randi Pontoppidan - 
vokal  Under Vejret ønsker at sammenstille toner/lyd og vejret for dermed at 

gøre lytteren opmærksom forskellige aspekter af vejr, og den forandring vejret 

i disse år undergår som en konsekvens af klimaforandringer. Det urbane 

menneske kan her tilbringe en stund med tonerne, vejret og egne tanker.

Formidling af projektet

PR/Formidling:  Kulturtårnet har gennem de sidste år opbygget et publikum 

netværk omkring tårnets aktiviteter, bl.a. Koncerter og udstillinger, der 

aktiveres/informeres via nyhedsbrev, hjemmeside, SoMe m.m.  Netværket omkring 

kunstnersammenslutningen og pladeselskabet ILK, som Solborg er medstifter af, 
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aktiveres, bl.a. målrettet musikstuderende m.m.  Solborg har løbende god 

kontakt til DR’s P8 jazz. Der planlægges et interview/omtale. Der planlægges 

et interview/omtale.  Derudover reklameres via SoMe, annoncer samt tilmelding 

til Vinterjazz kataloget (fysisk, online og via app.)

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Quilombo v. Mark Solborg

Momsregistreret


