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Til
Københavns Kommune,
ANSØGNING OM STØTTE TIL AFHOLDELSE AF KONCEPTKONCERT BACH FRIDAY MED KOR, ORKESTER OG SOLISTER
FREDAG DEN 29. NOVEMBER 2019, SAMLET STØTTEBELØB: 30.000,For tredje år i træk afholder Stefanskirken på Nørrebro sin populære konceptkoncert BACH FRIDAY som løber af
stablen den sidste fredag i november – også kendt som BLACK FRIDAY. Efter to år med fulde huse samt positiv omtale
på både P2 og sociale medier forsøger vi os nu med et nyt og større format, hvor de mange publikummer vil få
mulighed for at opleve en koncert af allerhøjeste Bach-kvalitet. Programmet vil bestå af to kantater, Ich habe genug
BWV 82 og Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140, med en besætning af musikere fra Concerto Copenhagen samt
sangsolister med erfaring inden for barokrepertoiret. Desuden medvirker Kammerkoret Camerata.
Opmærksomheden omkring BACH FRIDAY har været overvældende, og vi er stolte af at have skabt en koncept, hvor
vi har mulighed for at formidle Bachs musik til en bred publikumsgruppe, herunder også en stor gruppe af unge
mennesker som ikke ellers er i kontakt med det klassiske musikmiljø. For denne publikumsgruppe er konceptet særligt
attraktivt, da det tilbyder en kontrast til det amerikanske forbrugsfænomen, BLACK FRIDAY, som i disse år slår alle
handelsrekorder – også på det danske marked. Det er et stort privilegium at få adgang til nye publikumsgrupper, og i
forlængelse heraf ønsker vi i år at lægge ekstra vægt på formidlingen af koncerten. Organist Kevin Edelvang vil derfor
indlede koncerten med en præsentation af Bach som komponist samt en kort gennemgang af de to kantater.
Menighedsrådet i Stefanskirken har tidligere været gavmilde i finansieringen af projektet, men de har desværre ikke
mulighed for at dække alle udgifterne til en koncert af denne kaliber, da vi behøver specialiserede musikere på
originalinstrumenter, et dygtigt og sammensunget kor samt solister på et højt niveau. Budget følger herunder:
BUDGET
Ensemble
SATB solister
Kammerkoret Camerata
Instrumentleje + transport

56.000,12.000,14.000,6.000,-

I alt

88.000,-

Vi håber, at I vil være med til at støtte projektet. Kontakt gerne organist Kevin Edelvang for flere oplysninger.
Med venlig hilsen,
Kevin Edelvang, organist
organist@stefanskirken.dk

Charlotte Haugaard, fundraiser
charlottehaugaard@outlook.com

