Ansøgning om arrangementstøtte (musik, billedkunst, scenekunst)

Arrangementets titel:

verden synger

Startdato:

22-10-2019

Slutdato:

07-06-2020

Antal koncerter:

12

Navn på stedet:

koncertkirken

Vejnavn:

Blågårds Plads

Husnr.:

6a

Postnr.:

2200

By:

København N

Ønsket støttebeløb i kroner:

128750

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

1) Mizgin Trio – Kurdisk musik
http://www.facebook.com/pg/mizginozdemir.51/posts/
2) Fuat Talay „Sophisticated“ – Tyrkisk
http://www.facebook.com/fuat.talay
3) LBKhaled & Oriental Mood – musik fra mellemøsten
http://www.facebook.com/LBKhaled/
4) Asun Trio – Balkan
https://cphworld.dk/asun/
5) Bilal Irshed Trio – Musik fra Palæstina
http://www.bilalirshed.com/trio/
6) „Orpheus“ – musik fra Bulgarien
http://orfeusbalkanensemble.dk/da/
7) Fatma Zidan – Musik fra Egypten
http://www.fatmazidan.com
8) Maher Mahmoud – musik fra Syrien
http://www.mahermahmoud.dk/tour/2019/8/3/trio-maher-salam-amp-sara
9) Bjonko – Musik fra Balkan
http://www.facebook.com/pg/BjonkoMusic/about/
10) Calibut Band – musik fra Rumænien/Balkan
http://www.calibutband.dk/
11) Glas – vokalmusik fra bl.a. Bulgarien
http://vokalselskabetglas.dk/
12) Hamid Tamayouni – musik fra Iran
https://sites.google.com/site/hamidtadayoni/om

Angiv en kort projektbeskrivelse (max
1.200 karakterer):

Ang. Tilskud til “Verden Synger” Koncerter I København 2019-20
En række worldmusik koncerter med focus på de største
indvandrer minioriteter I Danmark
I 2013 var jeg med til at producere internet portalen
http://www.verdensynger.dk
Det var med mit projekt med Ishøj Kulturskole „World Music Center Vest“.
Nu 6 år senere er portalen blevet brugt af folkeskoler og andre undervisnings institutioner.
I denne sammenhæng med koncerter fra disse områder – vil vi bruge de pågældende områder
Fra „Verden Synger“ som udgangspunkt for den omtalte koncertrække.
Koncertrækken er tænkt som familie koncerter – i samme skabelon som LMS kamæleon
koncerter.
Koncerterne foregår i Koncertkirken på Nørrebro.
Projektet er tænkt som et tilbagevendende fænomen hvert år – også for at skabe nye rammer
for de pågældende målgrupper. Der er hermed et socialt-kulturelt sigte med disse koncerter.

Hvordan formidles projektet? (max
1.200 karakterer):

Projektet formidles dels gennem koncertkirkens øvrige program - såvel som
på www.verdensynger.dk - og facebook/instagram - med boost.
Desuden bliver der produceret plakater og foldere i et mindre oplag.

Ansøgers navn (person, organisation,
forening):

Lars Bo Kujahn

Momsregistreret:

Nej

Delvis momsregistreret/ikke
momsregistreret:

Ja

Hjemmeside:

www.verdensynger.dk

