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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: SOUND OF FIVE
Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 24-04-2023
Slutdato: 30-04-2023
Antal 
opførelser/koncerter:

8

Sted

Sjælør Kirke
Wagnersvej 33, 2450 København SV
0101

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

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

24000 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

Recoil performance group: Tina Tarpgaard Matthias 
Friis-Hansen Hilde I Sandvold Kristian Refslund 
Jernej Bizac Niels Claes Gintare Marija Viktorija 
Zobielaite Oksana Griaznova Mantas Cerneckas Lucie 
Piot

Evt. relevant link til 
projektet:

www.recoil-performance.org

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Knivskarp præcision og rytmer der både kan ses, mærkes og høres. Det er et 
sansebombardement af de sjælne, når SOUND OF FIVE indtager scenen.  
Danseforestillingen leveres af ti dansere på internationalt top niveau, og 
skabes af den dobbelte Reumert vinder; koreograf og kunstnerisk leder, Tina 
Tarpgaard i samarbejde med den prisbelønnede Komponist og klassiske 
slagtøjsspiller, Mathias Friis-Hansen.                                                 
FOR ØJET OG ØRET Med forestillingen bliver der udfoldet en ekstra sanselig for 
dansen ved at indarbejde lyden af dansernes bevægelse i kompositionen. 
Musikken bliver skabt i samspil med et særligt gulv som optager de rytmer 
danserne skaber og som derfra bearbejdes af den klassiske salgtøjspiller. Den 
helt tætte sameksistens mellem trin og lyd, gør både musik og dans til en 
særlig sanselig oplevelse for både de involverede kunstnere, men i høj grad 
også for publikum som i denne forestilling sidder helt tæt på danserne, idet 
vi placerer publikumsopbygningen rundt om de ti dansere.

Formidling af projektet

ÅBNINGSFORESTILLING  SOUND OF FIVE vil blive åbningsforestillingen med hvilken 
vi slår dørene op for et nyt center for dans i Sjælør Kirke, som recoil sammen 
med vores samarbejdspartnere i HUSET 2450 netop nu er igang med at renovere 
med et nyt dansegulv. En PR strategi er under udarbejdelse med fokus på både 
lokale og større medier. Vi vil lave målgruppearbejde særligt med fokus på 
lokalområdet.   Vi igangsætter en SoMe kampagne med billeder, video, 
kunstnerportrætter og "behind the scenes" fortællinger.  Vi afholder artist 
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talk og workshops i forbindelse med forestillingerne, og pressen og anmeldere 
inviteres til forestillingerne.

Information om ansøger

Ansøgers navn
Virksomhed Teaterforeningen Recoil
Momsregistreret


