Ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Kort ansøgning sendes til betina.toender@aalborg.dk
Projektets titel

Hjertet er tungt af lykke

Kontaktoplysninger på
projektets ansvarlige /
kontaktperson

Musikkens Hus

Projektets øvrige
samarbejdspartnere?
Hvem er de og hvad består
samarbejdet i?

Musikkens Hus

Projektets målgruppe /
publikum?

Aalborg Kommunes gymnasier og Sofiendalskolens overbygning + billetsalg til den
almene borger

Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

I efteråret 2020 ønsker Musikkens Hus med lyrikkoncerten Hjertet er tungt af lykke
at hylde digteren Morten Nielsen. Seks udvalgte Nielsen-digte får en musikalsk
fortolkning i nyskrevne sange ved sanger og skuespillerinde, Pernille Vallentin.
Digter og rapper Kasper Spez vil fortolke Nielsens fysiske steder i helt nye numre.
Publikum vil også opleve poeten Nielsen som prosaist, når et lille udvalg af de
berømte breve fra bogen, der udkom i 1932, Breve til en ven, oplæses til musikalsk
ledsagelse.

Louise Skov Nielsen, lsn@musikkenshus.dk, 60203123

Koncerten er foruden for det almene publikum henvendt til Aalborg Kommunes
gymnasier. Derudover er koncerten en del af et tættere samarbejde mellem
Musikkens Hus og Sofiendalskolen, som ønsker at anvende koncerten som en del
af undervisningen til i 6 klasse.
Koncerten bliver fremført i Musikkens Hus’ koncertsal med plads til 1080
publikummer.
Koncerten har et læringspotentiale, og kan være med til at dele viden og
perspektivere store emner.
Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Ansøges om 60.000 kr. Egenfinansiering 78.126kr.

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

Omkring sommeren 2020 udsendes tilbud til gymnasier med mulighed for at
tilmelde sig koncerten.

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

1080 unge vil således få mulighed for at opleve koncerten, og tilmeldingen foregår
efter først-til-mølle-princippet og er gratis for skolerne, såfremt det er muligt at
skabe fundraising til projektet. Alternativt vil gymnasierne få et tilbud med en
reduceret billetpris. Billetterne til den almindelige borger vil derimod blive solgt via
Musikkens Hus’ salgskanaler.

Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Se ark.

Evt. andre relevante
oplysninger

Er der mere, du gerne fortælle om projektet.

