Ansøgning om arrangementstøtte (musik, billedkunst, scenekunst)

Arrangementets titel:

Louis Aguirre - Les Masques de Neige - komplet førsteopførelse

Startdato:

17-12-2019

Slutdato:

17-12-2019

Antal koncerter:

1

Navn på stedet:

Kvarterhuset Amagerbro

Vejnavn:

Jemtlandsgade

Husnr.:

3

Postnr.:

2300

By:

København S

Ønsket støttebeløb i kroner:

6000

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

Adam Ørvad - accordeon

Angiv en kort projektbeskrivelse (max
1.200 karakterer):

“LES MASQUES DE NEIGE”, der skrives af den anerkendte cubansk-danske komponist Louis
Aguirre med støtte fra Statens Kunstfond, udfylder et stor hul accordeonets repertoire. Værket
kommer til at omfatte i alt 33 koncertetuder af i alt ca. 1 time og 40 min. varighed - og
belyser vidt forskellige tekniske aspekter af accordeonspillet - samtidig med, at det også er
musik, der bliver velegnet i et koncertprogram. Titlen - “Les Masques de
Neige” (“Snemaskerne”) - hentyder til, at komponisten undervejs tager forskellige “masker” på
- og skriver i sin egen fortolkning af bl.a. Bach, Chopin, Sibelius, Arvo Pärt, Alban Berg,
gregoriansk sang, mambo... - samt lader sig inspirere af en række malerier, der kan vises
under opførelsen. Således skabes et særdeles afvekslende værk. LES MASQUES DE NEIGE var
oprindelig planlagt til at blive uropført komplet i december 2018, - men da det voksede sig
større end først planlagt, besluttede vi at “bide det over” - med en samlet opførelse af 1.
halvdel d. 18. december 2018 i Kvarterhuset. Da denne koncert var en stor succes, vil vi gerne,
for at skabe kontinuitet, uropføre det samlede værk - alle 33 stykker ved en koncert samme
sted d. 17. december 2019

Hvordan formidles projektet? (max
1.200 karakterer):

Koncerten henvender sig både til fagfolk - bl.a. DKDMs accordeonstuderende - men musikken
henvender sig også til et bredt klassisk musikpublikum.
Derfor vil den blive markedsført på flere forskelloge planer - via Facebook, Kultunaut, plakater,
flyers på relevante kulturinstitutioner, SNYKs kalender, AOK, netværk, Tidsskriftet Klassisk
samt i P2.
Under koncerten vil musikken blive ledsaget af forklaringer, samt af bl.a. projektioner af
malerierne, der har givet inspration til en række af stykkerne.

Ansøgers navn (person, organisation,
forening):

Sesam v/ Louis Aguirre

Momsregistreret:

Ja

Delvis momsregistreret/ikke
momsregistreret:

Nej

Hjemmeside:

http://se-sam.dk

