Ansøgning om arrangementstøtte (musik, billedkunst, scenekunst)

Arrangementets titel:

New Light Messiah

Startdato:

01-12-2019

Slutdato:

18-12-2019

Antal koncerter:

2

Navn på stedet:

Thorvaldsens Museum

Vejnavn:

Bertel Thorvaldsens Plads

Husnr.:

2

Postnr.:

1213

By:

København K

Navn på stedet:

Sions Kirke

Vejnavn:

Østerbrogade

Husnr.:

192

Postnr.:

2100

By:

København Ø

Ønsket støttebeløb i kroner:

30.000

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

Musica Ficta
Christine Nonbo og Ann-Christin W. Ingels, sopraner
Rebecca Forsberg Svendsen, alt
Daniel Carlsson, kontratenor
Josef Hamber og Tobias Aabye Dam, tenorer
Lauritz Thomsen og Rasmus Kure Thomsen, basser
Kottos Ensemble
Bjarke Mogensen, accordeon
Pernille Petersen, blokfløjte
Josefine Opsahl, cello
Christos Farmakis, bouzuki
Bo Holten, dirigent og fortæller

Angiv en kort projektbeskrivelse (max
1.200 karakterer):

Musica Ficta og Kottos ensemble har besluttet at genopsætte den anmelderroste Messiasopsætning; i år med to koncerter i København.
Det syntes indledningsvis som en kontroversiel idé at opføre Händels musik på accordeon, for
hvad med violinerne? Og kan man spille ”The trumpet shall sound” på blokfløjte? Og hvad er
overhovedet en bouzuki? Disse spørgsmål blev gjort til skamme, for det viste sig, at netop
denne besætning på alle måder ydede musikken den største retfærdighed med dens dansante
rytmer, karakteristiske koloraturer og genkendelige melodier. Det blev overhovedet ikke så
mærkeligt som forventet, og både publikum og anmeldere var yderst begejstrede.
I år opfører vi værket i Sions Kirke på Østerbro og vi laver en særlig version på Thorvaldsens
Museeum, hvor vi udnytter omgivelserne til at bringe ekstra liv og fortolkning ind i værket.

Hvordan formidles projektet? (max
1.200 karakterer):

Koncerten i Sions Kirke formidles primært gennem kirkens eget kulturarbejde, men naturligvis
gør vi selv reklame via egne kanaler. Koncerten på Thorvaldsens Museeum vil vi reklamere for
dels via Museets eget program, dels via vores egne kanaler og desuden vil vi lave mere
klassisk PR-arbejde vha. plakater, annoncering i dagblade osv.

Ansøgers navn (person, organisation,
forening):

Musica Ficta

Momsregistreret:

Ja

Delvis momsregistreret/ikke
momsregistreret:

Nej

Hjemmeside:

www.ficta.dk og www.kottos.dk

