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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Apollonian Blackout

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 09-02-2023

Slutdato: 25-02-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

15

Sted

Sort/Hvid

Staldgade 38, 1699 København V

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

30000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Mikkel Hess & Hess is More Tue Biering Christian 

Friedländer Dicki Lahka Henrik Vibskov Musikere: 

TBA

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.sort-hvid.dk/projekt/apollonian-

blackout/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

APOLLONIAN BLACKOUT  “Det var uden sammenligning, en af de største musikalske 

oplevelser jeg har haft.”   “Jeg havde en følelse af at være inkluderet i 

musikken og forestillingen, som om den forholdt sig til netop os der var i 

rummet, og blev skabt i øjeblikket kun for os.” (Publikum)   Sort/Hvid søger 

om midler ved Københavns Kommunes Scenekunstudvalg til at realisere Apollonian 

Blackout; et interaktivt værk i krydsfeltet mellem musik og performance, der 

inviterer publikum helt tæt på og med til bords, når holdet bag udfordrer det 

klassiske koncertformat og relationen mellem musik, musikere og publikum.  EN 

MUSIKALSK GENFØDSEL Oplevelsen er bygget op omkring buddhismens otte stadier 

mod døden: Først opløses de fire elementer et for et, og derefter gennemgås de 

subtile stadier mod en endelig afklaring. Musikere og publikum sidder om det 

samme dækkede langbord og tager del i en sanselig, musikalsk ceremoni, hvor 

tidens fremmeste musikere, ledt an af Mikkel Hess, skaber en transcenderende 

oplevelse ind i genfødslen.  Det musikalske fundament skabes af Mikkel Hess og 

iscenesættes af Tue Biering. Christian Friedländer og Dicki Lakha er 

scenografer og Henrik Vibskov kostumedesigner.

Formidling af projektet

Projektet formidles gennem alle Sort/Hvids og deltagende kunstneres 

kommunikationskanaler. Der annonceres både på tryk og digitalt, og værket 

dokumenteres med video og foto.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Sort/Hvid
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