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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: my site | in space

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 04-03-2023

Slutdato: 04-03-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

2

Sted

Huset i Magstræde

Rådhusstræde 13, 1466 København K

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

10000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Newman Allen Carol Hayes Alice Presencer  Delia 

Trice Ellen Paulig  Katinka Hurvig Møller Marianna 

Minasova  Miriam Röstlinger Goldkuhl  Morteza 

Kasravi  Onerva Helne Virginia Guastella  Evdokia 

Kelesidi

Evt. relevant link til 

projektet:

https://cphcreativeadventures.notion.site/cphcreati

veadventures/my-site-in-space-call-for-artists-

43a16b58d2f54ed89e59bb0fb68c72ee

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

my site | in space er et interaktivt, stedsspecifikt performance event, hvor 

publikum inviteres på en opsigtsvækkende rejse gennem Huset i Magstræde. Her 

vil de blive mødt af en kavalkade af kunstformer, heriblandt dans, 

performancekunst, lydkunst og musik. Projektet bliver skabt under en uges 

kunstnerophold, hvor 10 kunstnere skaber performances inspireret af Husets 

unikke arkitektur, geografi og historie, som efterfølgende kureres til et 

offentligt live event.  “Liveness” er i centrum af både den kreative proces og 

publikums oplevelse, og støtter en ny bølge af performance-skabere i at skabe 

et værk, som er sitrende og fuldt af liv.   De udvalgte kunstnere 

repræsenterer en bred vifte af nationaliteter, queer fællesskaber og 

etniciteter. De er en blanding af aspirerende og etablerede kunstnere, som 

sammen skaber en grobund for et dynamisk læringsmiljø.   my site | in space 

præsenterer en lang række kunstformer kondenseret i en enkelt forestilling. 

Gennem projektets mangfoldighed og variation, bliver publikum budt indenfor i 

en ny og frisk tilgang til, samt perspektiv på, hvad performance kan være.

Formidling af projektet

my site | in space løber på dets syvende version, hvoraf 5 tidligere versioner 

har taget sted på usædvanlige lokationer rundt omkring i London, og én 

tidligere version har taget sted på Illutron i København. Hver opsætning gør 

brug af en ny lokation samt nye kunstnere. Opsætningen vil blive markedsført 

for det allerede etablerede netværk i København, bakket op af en hjemmeside 
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indeholdende dokumentation fra tidligere versioner.   Herudover bidrager hver 

af kunstnerne og kuratorerne for denne version med deres eget unikke netværk, 

som showet kan promoveres til.  Projektet er yderligere støttet af Huset, som 

har betragtelige marketings ressourcer i kraft af dets eksisterende 

teaterpublikum.  På denne måde tilvejebringer projektet et nyt publikum til 

Huset, samtidig med, at det eksisterende publikum bliver præsenteret for 

kunstneriske stilarter, som de muligvis ellers ikke ville opleve.  Ved at gøre 

brug af ovenstående netværk, og til dels betalt annoncering, planlægger vi at 

gøre brug af sociale medier, heriblandt facebook og instagram, for at 

promovere showet. Dette vil blive suppleret af printet annoncemateriale i og 

omkring Huset.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed

Momsregistreret


