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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: QUEER XMAS

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 08-12-2022

Slutdato: 10-12-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

3

Sted

Lygten Station

Lygten 2, 2400 København NV

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

6000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Abby Wambaugh Kristian Jørgensen 12 x Gæste 

performer

Evt. relevant link til 

projektet:

https://bit.ly/2Hro63e

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Queer Xmas er en tværæstetisk julekabaret som bygger på Warehouse9s lange 

historie med at sammensætte julekabareter. Warehouse9’s julekabaret følger den 

engelske kabaret tradition, idet forestillingerne hvert år har en “host” og en 

musiker, som sammen, er med til at bære forestillingens ramme overfor et 

publikum, og er produceret på kort tid som en organisk proces ud fra 

kunstnernes aktuelle bidrag. Med udgangspunkt i fortællinger, originale 

karakterer, performances, samt det musikalske akkompagnement udvikles værket i 

en dynamisk proces, som involverer dialog med publikum. Dette betyder at hvert 

arrangement er en unik oplevelse, da ikke to aftener kan være ens. Vi har 

inviteret Kristian Jørgen, Pianist og Komponist og Abby Wambaugh som er en 

International anerkendt komiker, som vil tage “host” rollen og lede publikum 

gennem koncerten. Udover Abby Wambaugh og Kristian Jørgensen, vil 

kabaretprogrammet bestå af reperoir-akts af en bred vifte af kunstnere fra 

dans til stand up komikere. Arrangementet er åbent for alle, med øget fokus på 

LGBT+ miljøet.

Formidling af projektet

På baggrund af begivenhedernes tidligere populæritet, forventer vi, at 

arrangementet bliver udsolgt. Ikke desto mindre vil vi bruge Warehouse9s 

online markedsføringskanaler til at nå ud til et bredt publikum. Samt at nå ud 

via pressemeddelelse til lokale og nationale medier. Desuden vil de kunstnere, 

der er involveret i programmet og Lygten Station, promovere arrangementet 

gennem deres kanaler.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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