Ansøgning om arrangementstøtte (musik, billedkunst, scenekunst)

Arrangementets titel:

”KAT” Modiano: Manna-hata Soundscapes

Startdato:

12-08-2019

Slutdato:

13-08-2019

Antal koncerter:

1

Navn på stedet:

MandagKlubben

Vejnavn:

Slagtehusgade

Husnr.:

5e

Postnr.:

1715

By:

København V

Ønsket støttebeløb i kroner:

7300

Angiv navne på deltagende
kunstnere/grupper (max 1.200
karakterer):

”KAT” Modiano group: Manna-hata Soundscapes:
• Yael Acher "KAT" Modiano: Bandleder, tværfløjte, effekter og elektronik; video collage (NYC,
KBH)
• Jacob "JAK" Melchior: Trommer (NYC, KBH)
• Daniel “dan” Muschinsky: Keyboards og elektronik (KBH)

Angiv en kort projektbeskrivelse (max
1.200 karakterer):

"KAT" Modiano-gruppen er inviteret til at spille koncert i Mandagsklubben i Kødbyen i
København V., den 12. august 2019 ved midnat.
Musikstedet er en vigtig eksperimentel jazzscene, men det har et lavt budget. Det betyder at
der kun vil være et symbolskt honorar til gruppen for "KAT" Modiano-gruppens koncert. Derfor
vil gruppen bede om en støtte til projektet der dækker honorar for 3 musikere med DMF-tarifhonorar, og reklamemateriale (flyers, osv.) udgifter.
Yael Acher med kunstnernavnet “KAT” Modiano vender tilbage fra New York City til den
københavnske jazzscene med moderne, rytmiske, eklektiske jazz-lydlandskaber. Det gør hun i
samarbejde med højt ansete musikere: "JAK", som også er tilbagevendt fra NYC, og "dan" fra
den legendariske hiphop-gruppe Outlandish.
“KAT” Modiano har været frontfigur for sin gruppe på den internationale scene med udgivelser,
radiooptagelser, interviews og koncerter på spillesteder i New York City som Blue Note, Dizzy’s
Club Coca Cola, Iridium, BAMcafe, foruden New Jersey Performing Arts Center og Newark
Museum (NJ). I Skandinavien kan nævnes optrædener på Copenhagen Jazz Festival,
Jazzhouse, Dexter, Rust, Jazz i Malmö.

Hvordan formidles projektet? (max
1.200 karakterer):

Koncerten vil formidles løbende fra starten af juli af Mandagsklubben og ”KAT” Modiano trio
musikere: Yael Acher "KAT" Modiano, Daniel Muschinsky og Jacob Melchior. Bandlederen Yael
Acher "KAT" Modiano, vil oprette en invitation og elektronisk flyer der vil blive distribueres
gennem de tre gruppemedlemmers sociale netværk på: Facebook, LinkedIn, Twitter,
Instagram, BandinTown, og hjemmesider. "KAT" Modiano vil også sende et nyhedsbrev som
inkluderer en invitation til koncerten via sin email-liste med 1000 personer på ’mail-chimpanse
platformen’.
"KAT" Modiano vil desuden kontakte den lokale presse, online lister og radiostationer, som for
eksempel: DR-Dansk Radio, TV2 LORRY, RADIO24 SYV, GAFFA, KULTURMAGASINET,
SOUNDVENUE, ACK, KULTURENET, NEWS- MX, CPH POST, VINKBH, HEARTBEAT, OPLEVBYEN,
Vesterbro bladet på mindby.dk, City Avisen. Desuden trykkes en koncertflyer som distribueres i
forskellige musikbutikker, cafeer, klubber og spillesteder i byen.

Ansøgers navn (person, organisation,
forening):

Yael Acher- Modiano

Momsregistreret:

Nej

Delvis momsregistreret/ikke
momsregistreret:

Ja

Hjemmeside:

www.modianomusic.net

