Ansøgning om arrangementstøtte (musik, billedkunst, scenekunst)

Arrangementets titel:

To koncerter med Dahlia String Trio i Østerbro Koncertforening

Startdato:

17-09-2019

Slutdato:

13-11-2019

Antal koncerter:

2

Navn på stedet:

Østerbro Koncertforening v. Unitarernes Hus

Vejnavn:

Dag Hammarskjölds Allé

Husnr.:

30

Postnr.:

2100

By:

København Ø

Ønsket støttebeløb i kroner:

20.000 kr

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

Dahlia String Trio (Emma Steele, violin, Sune Ranmo, bratsch, Dorothea Wolff, cello)
Til koncerten d. 13.11.2019 inviterer trioen gæsteoboist Henrik Goldschmidt.

Angiv en kort projektbeskrivelse (max
1.200 karakterer):

Dahlia String Trio spiller i efteråret 2019 to koncerter i Østerbro Koncertforening, en
musikerdrevet forening, som trioen sammen med tre andre ensembler har opbygget og driver
med base i Unitarernes Hus på Østerbro.
17.09.2019 - Åbningskoncerten af ØKs 2019-20 sæson spilles af Dahlia String Trio, med en
potpourri af ren strygetrio repertoire: Beethovens klassiker op. 3, og tre strygetrioer skrevet i
nyere tid af amerikaneren Alan Hovhaness, franskmanden Jean Francaix og danskeren Peter
Bruun.
13.11.2019 - Trioen spiller et program af obokvartetter med oboist Henrik Goldschmidt: værker
af J.C. Bach, W.A. Mozart, amerikaneren Yehudi Wyner, og et nytskrevet værk af Henrik
Goldschmidt. Programmet afrundes med med den mest kendte af Beethovens strygetrioer, op.
9 nr. 3. i c-mol, som fuldender Dahlia String Trios langtidsprojekt over tre sæsoner: opførelsen
af samtlige Beethoven strygetrioer.

Hvordan formidles projektet? (max
1.200 karakterer):

Østerbro Koncertforening har opbygget et flot antal af trofaste publikummer og
sæsonabonnenter, og arbejder konstant med at øge antallet af publikummer med tilbud for
abonnenter (f. eks. at tage en ven med gratis), publikumsevents (med f.eks. mad,
konkurrencer, program-introduktion), og publikumsfeedback. Dahlia String Trio bidgrager meget
aktivt i fællesskabet, og formidler egne koncerter yderligt med press releases i både Østerbro
Avis og de store Københavner aviser, ophængning af posters, og annoncer i kultunaut og
facebook.

Ansøgers navn (person, organisation,
forening):

Dahlia String Trio (c/o Emma Steele)

Momsregistreret:

Nej

Delvis momsregistreret/ikke
momsregistreret:

Ja

Hjemmeside:

dahliatrio.com

