Ansøgning om arrangementstøtte (musik, billedkunst, scenekunst)

Arrangementets titel:

Klub Primi sep/okt program

Startdato:

03-09-2019

Slutdato:

29-10-2019

Antal koncerter:

27

Navn på stedet:

H15/Scene

Vejnavn:

Halmtorvet

Husnr.:

15

Postnr.:

1700

By:

København V

Ønsket støttebeløb i kroner:

90000

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

Se oversigt over samtlige musikere vedhæftet fil med det fulde koncertprogram:
"klubprimi02kalenderEfterårsept_okt.pdf
Her er navne på grupper
03-09-2019 Jesper Zeuthen - Sådan Cirka; Cordoba + strings; Coriolis
10-09-2019 Tomo/Sonja; Q Pieces; Hällkvists Decorum
17-09-2019 Miman; Følfod; Slimowitch
24-09-2019 Laura Schuler; Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle og Human Achievement;
Klapper/Berre
01-10-2019 The Electrics; P. Boda orkester; Anne, Katrine og Rune bygger et rumskib
08-10-2019 Sidechains; Jomi/Laurette; Excelsior
15-10-2019 Thou Sonic Friend; Czajka & Puchaz; Yes Deer
22-10-2019 Efstathiou/Kalman; Khorkhordina/Bauer; Kresten Osgood Trio
29-10-2019 Sulkunen Sonority; Islets of Langerhans; Røysum

Angiv en kort projektbeskrivelse (max
1.200 karakterer):

Med følgende citater gøres det klart at Klub Primi allerede har etableret sig som en relevant og
betydningsfuld medspiller på den Københavnske scene for eksperimenterende og nytænkende
musik siden klubbens åbning 12-02-2019:
"Klub Primi vil det fremadrettede og det nybrydende" Thomas Michelsen, Politiken 7/4-19
"Klub Primi på H15 i Kødbyen [...] har på svært kort tid rukket å bli en av Københavns mest
spennende klubber for fritt improvisert musik og den musik som ligger i nærheten" Jan
Granlier, netmediet salt-peanuts.eu.
Vi ønsker at tilbyde publikum et mangfoldigt blik på de dristigste sider af Københavns
musikliv. Ønsket om at række ud efter publikum er en del af klubbens DNA. Klub Primi vil med
sin centrale beliggenhed på H15 Scene i Kødbyen kæmpe for at bringe den kreative og genrefri
musik ud af boblen.
Vi ser os selv som et vigtigt og relevant, inkluderende alternativ, til de mere lukkede scener,
og sporadiske koncerter, ved at bygge på den kontinuitet der er i klubformatet. I 2019
forventer vi at afholde ca 125 koncerter. Vi er ikke en lukket fest, vi præsenterer musik for
alle.

Hvordan formidles projektet? (max
1.200 karakterer):

Vi mener at der findes en stor mental kapacitet i mødet med udfordrende musik, med
potentiale til at den enkelte løftes, bliver klogere på sig selv og verden. Det er vigtigt for os
at udnytte dette potentiale og der for arbejder vi hårdt på at formidle projektet.
Vores program folder for September/Oktober trykkes i 5.000 eksemplarer og omdeles på 161
københavnske cafeer og butikker, samt uddannelses- og spillesteder. Vi har en omfattende
tilstedeværelse på de sociale medier. For tiden arbejder vi med en filmproducent der laver
korte videoer med koncertklip, interviews og stemningsrapporter fra klubben, ligesom der også
ugentlig bliver delt billeder fra tirsdagens koncerter blandt andet på instagram.

Ansøgers navn (person, organisation,
forening):

Klub Primi

Momsregistreret:

Nej

Delvis momsregistreret/ikke
momsregistreret:

Ja

