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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: RAW MATERIAL

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 09-12-2022

Slutdato: 09-12-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

1

Sted

Dansekapellet

Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

30950 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Det Fynske Dansekompagni Dansere og koreografer: 

Christina Dyekjær, Viola Dröse & Cirkeline Dahl 

Bondesen  Lyd: Alma Hede

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.youtube.com/watch?v=OXsvvYNVptA&t=2s

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Der søges hos Københavns Kommune tilskud til at give Københavnerne en gratis 

scenekunstoplevelse d. 9/12-2022 på Dansekapellet, ved at fremvise nyt 

materiale fra vores kompagni Det Fynske Dansekompagni. Vi ønsker at udnytte 

muligheden for at bidrage til den fantastiske platform FRIDAY NIGHT SHARINGS 

på Dansekapellet, der giver os mulighed for at afprøve materiale i dets 

tidligere stadier for et publikum, i den smukke Kuppelsal. Det Fynske 

Dansekompagni har tidligere vist værker i København, og vil gerne fortsætte 

med at præsenterer fynskproduceret scenekunst for dette publikum.  Vi vil til 

denne aften præsenterer 3 works in progress under navnet RAW MATERIAL, og 

derefter skabe kontakt til vores publikum ved at slutte aftenen af med en 

artist talk / Q&A, og et uforpligtende glas i foyeren.   FRIDAY NIGHT SHARINGS 

er Dansekapellets sharingplatform, hvor dansere og koreografer viser hvad der 

rør sig i scenekunstens verden. Works in progress, små koreografier og 

gæsteoptrædener fra ind- og udland er nogle af de tiltag der har været. Og det 

er altid gratis for publikum.

Formidling af projektet

Supplerende PR på Dansekapellets kanaler er en del af aftalen. Dansekapellet 

vil ligeledes udprinte programmer for aftenen til publikum, hvor de kan  læse 

om værkerne og kompagniet. Vi vil bruge vores egne kanaler på sociale medier, 

Facebookgrupper, og sider for events i København.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Det Fynske Dansekompagni
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