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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Morgenmadskoncerten - nabolagskoncerter på Amager 

(efterår 2022 & forår 2023)

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 04-12-2022

Slutdato: 23-04-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

3

Sted

Kvarterhuset

Jemtelandsgade 3, 2300 København S

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

15000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Musikere i udvalg: Jesenka Balic Zunic 

(barokviolin- og bratsch), Else Torp (sopran), 

Yngvild Haaland Ruud (cembalo), Amarilis Dueñas 

Castan (barokcello & viola da gamba), Adam Grauman 

(viola da gamba) m.fl.

Evt. relevant link til 

projektet:

www.amagerklassisk.com

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Morgenmadskoncerten er en serie nabolagskoncerter på Amager. Serien eksisterer 

med formålet om at gøre kunstmusik af højeste kvalitet tilgængeligt for et 

bredere publikum, og gennem modig og visionær programlægning at skabe nye og 

anderledes koncerter for den moderne koncertgænger. Konceptet indebærer, at 

publikum kan nyde morgenmad, samtidig med at de lytter til en klassisk koncert 

særlig kurateret for anledningen. Koncerterne i de tidligere sæsoner har været 

meget populære. På baggrund af dette ønsker vi at arrangere en ny koncertsæson 

med koncerter i efteråret 2022 og foråret 2023.   Amager Klassisk og 

Morgenmadskoncerten vil gerne: - bidrage til kunst- og kulturlivet på Amager 

og skabe et lyttende rum hvor man kan mødes på tværs af alder og baggrund - 

skabe friske og nyskabende koncertoplevelser af højeste kunstneriske kvalitet 

- skabe plads og muligheder for unge og fremadstormende musikere  - sænke 

tærsklen for ”hvem der kan lytte” til klassisk musik

Formidling af projektet

Markedsføring sker primært via sociale medier (se vores Facebook-side), 

hjemmeside og plakatophængning i lokalområdet. Kvarterhuset Amager er også 

behjælpelig med promovering af vores koncerter via deres hjemmeside. Derudover 

vil nationale og lokale medier blive kontaktet. (Koncertserien er i flere 

anledninger blevet omtalt i Politiken og har også været i lokale aviser).

Information om ansøger
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Ansøgers navn

Virksomhed Foreningen Amager Klassisk

Momsregistreret


