Ansøgning om arrangementstøtte (musik, billedkunst, scenekunst)

Arrangementets titel:

Trio Amerise | Sæson 2019/20 i Østerbro Koncertforening

Startdato:

22-10-2019

Slutdato:

17-03-2020

Antal koncerter:

4

Navn på stedet:

Unitarernes Hus (Østerbro Koncertforening)

Vejnavn:

Dag Hammarskjölds Allé

Husnr.:

30

Postnr.:

2100

By:

København Ø

Ønsket støttebeløb i kroner:

40000

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

Trio Amerise

Angiv en kort projektbeskrivelse (max
1.200 karakterer):

Sæson 2019/20
Sæsonen samler op efter en meget aktiv og succesfuld sæson 18-19. Udover sidste sæsons 18
koncerter har Foreningen afholdt en kammermusikfestival, blevet nomineret til Østerbro
Kulturpris og opnået en markant forøgelse af sæsonabonnenter, og hvor indtil flere koncerter
passerede 100 publikummer.
Sæson 2019/20 handler om at fortsætte vores momentum, med den gode sammensætning af
spændende koncerter og events, og bygge videre på den store interesse vi begynder at få
både fra publikum, medier og lokale kulturaktører.

Trio Amerise er en træblæsertrio bestående af Ragnhildur Jósefsdóttir på fløjte, Morten
Lohmann Sønderskov Jensen på klarinet og Lucia Amerise på fagot. Trioen er et af de få
etablerede ensembler af sin slags i Danmark med den kombinationen fløjte, klarinet og fagot.
Ensemblet blev i 2013 det første, og hidtil eneste, blæserensemble til at blive optaget på Det
Kgl. Danske Musik-konservatoriums Solistklasse for Ensembler, hvorfra de debuterede d. 22
februar 2017.
Trioens medlemmer kommer fra de nordiske lande; Island, Danmark og Sverige, og en af
Trioens primære visioner er at have musik fra alle tre lande blandet ind i et i forvejen bredt
repertoire af forskellige klassiske værker. Trioen arbejder desuden meget med at udforske de
klassiske koncertformer; de eksperimenterer f.eks. med at spille udenad,
bevægelser/formationer på scenen, samarbejde med andre musikere, ensembler og stilarter,
samt installationskunst med f.eks. lysdesignere.
(Se www.trioamerise.com for mere information.)

Støtten skal gå til Trio Amerise's udgifter ved deres fire koncerter i Koncertforeningen, samt
Trio Amerise's del af de fælles udgifter til f.eks. annoncer, marketing, sceneteknisk udstyr osv.
Hvordan formidles projektet? (max
1.200 karakterer):

Der laves postkort, flyers og plakater med artwork og billeder som reklame for koncertsæsonen
og Østerbro Koncertforening. Der udsendes månedlige nyhedsbreve med informationer og
særlige historier, og vi justerer løbende foreningens hjemmeside, safeticket, Facebook etc.,
hvor der uploades opmærksomhedsskabende billeder og posts af koncerter, events og
processerne der leder op til disse. Koncerterne annonceres på Safeticket, kultunaut og andre
online portaler, Der annonceres løbende i Østerbro Lokalavis, og der indsendes programmer og
information til DR P2, som typisk optager 1 eller 2 koncerter i løbet af en sæson.

Ansøgers navn (person, organisation,
forening):

Trio Amerise, C/O Morten Lohmann Sønderskov Jensen

Momsregistreret:

Nej

Delvis momsregistreret/ikke
momsregistreret:

Ja

Hjemmeside:

trioamerise.com

