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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Cirkusvognen 2023

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 01-08-2023

Slutdato: 24-08-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

20

Sted

Børnekulturhuset Sokkelundlille

Utterslev Torv 9, 2400 København NV

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Ja

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

50000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Marionetteatret ved Det Lille Teater - 12 

opførelser uge 32 Teaterforestillinger - 2/3 hver 

uge i ugerne 31 + 33 + 34 (Teatret Brændende 

Kærlighed, Sofie krog Teater, Hr Teater, Svanen - 

dansk tjekkisk dukketeater, Teateret Fyren og 

Flammen, Chicks, Passepartout Theatre Production 

med flere) Cirkus/nycirkus/gøgl - 0/1 hver uge i 

ugerne 31 + 33 + 34 (Cikaros og Teater Kimone, 

Volantes Cirkus, med flere)  Vi har endnu ikke 

planlagt Cirkusvognens turné 2023. De eneste vi har 

lavet aftale med er Marionetteatret med 12 

opførelser. De øvrige teatergrupper i parantes, er 

grupper der før har deltaget ved Cirkusvognen og 

nogle af dem bruger vi igen i 2023.

Evt. relevant link til 

projektet:

https://kulturogfritidn.kk.dk/huse/boernekulturhuse

t-sokkelundlille/cirkusvognen#sec-menu-id

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Cirkusvognen er en lille, blå og grøn skurvogn, der hvert år i august ruller 

ud fire forskellige steder på Bispebjerg og omegn. Den danner rammen for en 

gratis, udendørs kulturfestival for børn og deres voksne. I 2023 ruller den 

afsted for 28. gang. I løbet af turnéens fire uger byder Cirkusvognen på 

teater, dukketeater, cirkus, koncerter og kreative værksteder.  Cirkusvognen 

er noget ganske særligt – den sætter spor i dem, der besøger den. Den er et 

overflødighedshorn af kunst, kultur, skaberglæde og fællesskab. Hvert år har 

Cirkusvognen mellem 3.500 og 4.000 besøgende. Målgruppen er børn mellem 2 og 

13 år især fra lokalområdet, men også fra resten af København. De har meget 

forskellige familiemæssige, kulturelle, etniske og sociale baggrunde. Derfor 

har vi gennem alle årene haft stor fokus på institutioner. Dette for at nå så 

bredt ud som muligt i et kvarter, hvor mange børn ikke kommer fra familier, 

der opsøger og bruger kulturtilbud. Mange af de deltagende, institutioner og 

private, har ikke midler til at betale for kulturtilbud. Derfor er det enormt 
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vigtigt for os, fortsat at kunne tilbyde gratis forestillinger og aktiviteter 

ved Cirkusvognen.

Formidling af projektet

Trykte flyers og plakater sendes/køres ud til alle skoler og institutioner i 

nærområdet. Mails med programmet sendes ud til alle øvrige kontakter. 

Cirkusvognen er en tradition for mange af vores tilbagevendende gæster at 

deltage ved. Der hvor Cirkusvognen holder, er den en levende reklame for sig 

selv med lyden af musik, teater og glade børn.  Cirkusvognen er på vores egen 

hjemmeside og Brug Byen. I løbet af turnéen lægger vi dagligt opslag på 

facebook, med glimt fra dagen.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Børnekulturhuset Sokkelundlille

Momsregistreret


