
København, september 2022

Til Københavns Musikudvalg,

jeg vil på vegne af Foreningen Amager Klassisk søge om støtte til at arrangere en koncertrække -
Morgenmadskoncerten - i  2022 og 2023.

Om koncertserien & Amager Klassisk
Amager Klassisk er en musikforening stiftet af unge konservatorieuddannede musikere i København som
brænder for at formidle klassisk musik til et nyt publikum. Vi arrangerer koncerter og skaber produktioner
for at give et nyt og friskt bud på ældre og nyere kunstmusik. I fællesskab arrangerer vi bl.a. koncertserien
Morgenmadskoncerten.

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 forår 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

Morgenmadskoncerten har et usædvanlig bredt publikum – fra unge til ældre og vidt forskellige
mennesketyper. Og netop dette er vores ønske – at alle slags mennesker skal være velkomne – da vi tror på,
at dette møde på tværs af generationer og baggrunde kan være værdifuldt og inspirerende for både
arrangører, musikere og publikum. Med Morgenmadskoncerten tilstræber vi at lave friske og varierede
koncertoplevelser, og at servere noget musik for publikum, som de måske ikke vidste, at de kunne lide. Vi vil
i 2022/23-sæsonen byde på et spændende repertoire, der spænder fra Debussys elskede klaverpræludier til
Richard Strauss helt særlige lieder, samt kammermusik af G. Muffat, Couperin og Rameau m.fl.

Markedsføring

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).

Samarbejdspartnere & praktisk

Koncertserien er et samarbejde mellem Foreningen Amager Klassisk og Kvarterhuset Amager. Kvarterhuset
stiller gratis lokaler til rådighed og byder ind med kaffe og thé. Koncertgæsterne får rabat på morgenmad i
husets café med gyldig koncertbillet.

https://www.facebook.com/amagerklassisk/


Datoer & medvirkende

4/12 - 2022 - kl 11.00 Das Leben ist ein Traum // sange og kammermusik af Muffat, Haydn & Couperin (3
musikere)
12/2 - 2023 - kl 11.00 Rameau // Pieces de Clavecin en Concerts (3 musikere)
23/4 - 2023 - kl. 11.00 Printemps // Muffat & morgensange (6 musikere)

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.

Økonomi

Amager Klassisk har tidligere modtaget støtte af bl. a. Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Københavns
Musikudvalg, William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond, Solistforeningen af 1921, Amager Øst
Lokaludvalg m. fl.

Der ansøges om kr. 15.000 fra Københanvs Musikudvalg. Dette vil kunne muliggøre Morgenmadskoncertens
2022/23-sæson. Vi vil være taknemmelige for enhver form for støtte.

På vegne af kunstnerisk leder for Amager Klassisk,

Yngvild V. H. Ruud


