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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: DRØM DRØM DRØM  - en ungdomsforestilling hvor 
drømme går i opfyldelse

Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 21-03-2023
Slutdato: 31-03-2023
Antal 
opførelser/koncerter:

19

Sted

Teatret ZeBU
Øresundsvej 6, 1., 2300 København S
0101

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

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

30000 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

En teater MÆRKVÆRK-produktion, bestående af:  
MEDVIRKENDE skuespiller Ludvig Brostrup & Anne Gry 
Henningsen, danser Jeppe Kaas Vad INSTRUKTØR Petrea 
Søe SCENOGRAF Siggi Oli Palmason DRAMATURG Trine 
Wisbech FORESTILLINGSLEDER & DRAMAPÆDAGOG Karen 
Zenia Hal Hermansen KOMPONIST & LYD Thomas Dinesen 
LYSDESIGN Jari Matsi GRAFIKER Robin Neil Hart PR, 
PRESSE & TURNÉSALG Janne Hovmand Storm PRODUCENT 
Kenneth Gall IDÉ Anne Gry Henningsen 
BÆREDYGTIGHEDSKONSULENT Jacob Teglgaard

Evt. relevant link til 
projektet:

http://maerkvaerk.dk/project/drom-drom-drom/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

DRØM DRØM DRØM  - en ungdomsforestilling hvor drømme går i opfyldelse.   De 
unge år er de store drømmes år. Fremtiden ligger udstrakt, himlen er høj og 
drømmene presser sig på. Det gør på samme måde kravene fra forældre, samfund, 
kammerater og måske stærkest fra de unge selv imens også globale verdenskriser 
slukker lys og antænder bål. Men hvordan finder man vej og holder fast i 
ideer, visioner og drømme? Og hvad er en drøm egentlig?  I »DRØM DRØM DRØM« 
undersøger MÆRKVÆRK drømmens væsen og værd. Vi spørger, hvad de unge drømmer 
om og er nysgerrige efter alt fra de vilde visioner på verdens vegne over 
dagdrømmen, drømmeuddannelsen og drømmerejsen til de søde drømme, de våde og 
de spirende. Og vi gør alvor af dem.  I »DRØM DRØM DRØM« tager vi de unge på 
ordet og lader deres drømme blive til virkelighed. Ikke to forestillinger er 
ens, når vi hver dag giver et nyt publikums drømme liv og lader dem gå i 
opfyldelse i et humoristisk, poetisk, musikalsk og fysisk univers.  MÆRKVÆRK 
har gennem de sidste 10 år specialiseret sig i at lave teateroplevelser der 
rammer ned i de unges liv og udfordringer på vejen til at blive voksen.

Formidling af projektet
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Forestillingen formidles til udskolingens elever i folkeskolen, gymnasier, 
produktionsskoler, efterskoler og teaterforeninger i Københavnsområdet. 
Derudover har vi indledt et fint samarbejde med Åben Skole i Københavns 
Kommune.  Forestillingen formidles på følgende site: teaterbilletter.dk, 
maerkvaerk.dk, zebu.nu, scenen.dk.   Teatrets pressemedarbejder udarbejder 
foromtalematerialer, som bliver distribueret til trykte – og online medier. 
Derudover får forestillingen et aktivt liv på teatrets SoMe-platforme; 
facebook og Instagram.

Information om ansøger

Ansøgers navn
Virksomhed Foreningen MÆRKVÆRK
Momsregistreret


