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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Ghost Coast Choir residency på Thorvaldsens Museum

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Musik

Startdato: 01-04-2023

Slutdato: 15-06-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

3

Sted

Thorvaldsens Museum

Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K

København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

25000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Ghost Coast Choir -  Thorben Seierø Jensen - Gustav 

Rasmussen  8 personers kor

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Kan kormusik i moderne klæder vække Bertel Thorvaldsens værker til live? Kan 

værkerne, som de er udstillet på Thorvaldsens museum i København, give dybde 

og billedside til vores neoklassiske korværker?  At indtage museet for en 

periode på to måneder og skrive, indspille og opføre værker om Thorvaldsen for 

et kor af spøgelser, taler direkte ind i visionen med Ghost Coast Choir: At 

stå på skuldrene af stor kunst, og bruge disse skuldres bredde til at udfolde, 

udfordre, udvikle og udbygge én kunstform med en anden: skulpturernes materie 

og visuelle udtryk med musikkens klang og lydlige appel.  Rent praktisk 

forløber residency’et sådan, at musikken skabes gennem to måneders arbejde på 

museet. Arbejdet består af komposition samt rum- og lydoptagelser m.m.  og vil 

foregå i offentlighed på museet.  Museets gæster kan dermed iagttage, følge 

med i og have dialog med os under hele processen fra start til slut.  

Afslutningen markerer vi med at afholde tre koncerter i museets rum, hvor vi 

sammen med vores otte sangere vil formidle det visuelle, musikalske og 

kunsthistoriske.

Formidling af projektet

Museet står for det praktiske og PR-mæssige i.f.m. koncerterne, mens vi 

leverer det kunstneriske indhold. Ghost Coast Choir og alle andre medvirkende 

vil selvfølgelig deltage i promoveringen af residency og de 3 koncerter, på 

enten orkester/kors hjemmesider og sociale medier, såvel som på alle 

personlige platforme.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Gustav Rasmussen Studio
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