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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: RUDY - Ny ballet af Lasse Schwanenflügel Piasecki 
og Marie Brolin-Tani

Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 28-11-2022
Slutdato: 04-12-2022
Antal 
opførelser/koncerter:

5

Sted

Lille Scene, Skuespilhuset, Det Kgl. Teater
Sankt Annæ Pl. 36, 1250 København

Foregår arrangementet 
flere steder? (Hvis ja, 
se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

50000 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

CRAS Ensemble Hearmyeyes Holstebro Dansekompagni 
Lasse Schwanenflügel Piasecki  Marie Brolin-Tani 
Paulína Šmatláková

Evt. relevant link til 
projektet:

https://kglteater.dk/det-sker/sason-20222023/andre-
oplevelser/rudy

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Rudy spiller på Skuespilhusets Lille Scene 29. November - 3. December 2022, og 
er skabt i anledning af 100-året for udgivelsen af James Joyce Ulysses.  "Hvis 
lille Rudy havde levet. Se ham vokse op. Høre hans stemme i huset. Gå ved 
siden af Molly i Etondragt. Min søn. Mig i hans øjne. Mærkelig følelse ville 
det være.” Ulysses - kap. 6 - Hades  Den gamle guitar vækker mindet om Blooms 
afdøde søn. Spiller han særligt længselsfuldt, er det som om Rudy vågner for 
en stund. Ved brug af den klassiske optiske illusion: Pepper´s ghost illusion, 
vil publikum opleve genfærdet af lille Rudy - fremføre sin fortryllende Danse 
Macabre midt på guitaren! Danseren er samtidig guitarsolist i forestillingen, 
og spiller, koreografi, med hele kroppen på guitarstrengene. Rudy danses af 
den slovakiske danser Paulína Šmatláková. Guitarist Henrik Bay Hansen 
inkarnerer Leopold Bloom - som synger, leger og spiller, med spøgelset, eller 
med fantasien om den savnede søn.  Rudy er en co-produktion mellem Hearmyeyes, 
Holstebro Dansekompagni, og CRAS Ensemble -der stiller op med hele 6 
guitarister! Musik og koncept er af Lasse Schwanenflügel Piasecki, og 
koreografi er af Marie Brolin-Tani.

Formidling af projektet

K:Selekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater med 
et fælles ønske om at give plads til en række frie, uafhængige kunstnere på 
Lille Scene i Skuespilhuset i København. Som teatergænger kan man 2 uger om 
året opleve en række eksperimenterende, originale og genrebrydende 
forestillinger fra stærke, uafhængige, kunstneriske profiler.   Vi samarbejder 
med det Danske James Joyce Selskab, og The James Joyce Centre i Dublin om 
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opførelser i Dublin efter den danske premiere i København - på Det Kgl. Teater 
bidrager nævnte selskaber endvidere med oplæsning fra Ullysses, som optakt til 
forestillingen. Til forestillingerne i København, har det Danske James Joyce 
Selskab valgt Karsten Pharao som oplæser. Karsten har netop indlæst hele 
Ulysses som lydbog. Produktionens succespotentiale er højt: Premiere på Det 
Kgl. Teater, Schwanenflügel Piaseckis eventyrlige musik og Brolin-Tanis 
koreografi,  Synergieffekten fra James Joyce store jubilæumsår i 2022, 
opbakning og samarbejde med Joyce sammenslutninger i store Europæiske lande, 
et scenekunstværk - der både er en danseforestilling, guitarkoncert og 
litterær oplevelse.

Information om ansøger

Ansøgers navn
Virksomhed CRAS Ensemble ApS
Momsregistreret


