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Maja Larsen 
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Tlf:  
Mobil: +4523354349 
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Fra: kulturogfritid@svendborg.dk [mailto:kulturogfritid@svendborg.dk]  
Sendt: 27. april 2020 11:32 
Til: Kultur og Fritid Fælles Mail <kulturogfritid@svendborg.dk> 
Emne: Ansøgningsskema vedr. Puljen for De frie kulturmidler 
  
Indsendt Mandag, 27 april, 2020 - 11:32 

Indsendt af: Anonym 

 

Ansøgningsskema - Puljen for De frie kulturmidler 

 

Ansøger 
ABIS og Christian Søgaard Trio 



Kontaktperson 
Jens Holgersen 

Adresse 
Gl. Hestehauge 5 B 

Telefon 
24237043 

E-mail 
bassist@jensholgersen.dk 

Evt. hjemmeside 
www.cstrio.dk 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 

 

Hvad søges der støtte til? 
Gårdkoncert i en koronatid  

 

Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
maj - juli 

 

Hvor meget søges der i støtte? 
20000 

 

Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
SEF 

 

Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 

 

Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
0 

 



Beskrivelse af aktiviteten/arrangementet (Ved ansøgninger på 25.000 kr. og 
derover skal tillige vedlægges projektbeskrivelse) 

I lyset af de store indskrænkninger i menneskers forsamlingsfrihed under koronakrisen, 
har Aktive Boligområder i Svendborg og Christian Søgaard Trio indgået et samarbejde, om 
at afholde koncerter i gård-og havearealerne i forskellige boligområder i Svendborg, i 
perioden maj – juli 2020. 
Konceptet er inspireret af Jazz Danmarks ”Baggårds Koncerter”, som ABIS og Christian 
Søgaard Trio var så heldige at modtage midler fra i marts. 1. maj er det planen at afvikle 
endnu en koncert i Jægermarken, helt finansieret af ABIS. 

 

Hvordan understøtter aktiviteten/arrangementet et eller flere af Kulturløftets tre 
temaer 

”ABIS dækker Svendborgs ti mest udsatte boligområder, og derved en bred vifte af byens 
borgere. Ved at afholde koncerter placeret direkte i disse boligområder kommer kunsten 
og kulturen også ud til mennesker, der ellers ikke selv normalt vælger oplevelser indenfor 
kunst og kultur til. Her bor både den svagtseende ældre, Hus Forbi sælgeren, 
flygtningefamilier, unge ledige, enlige fattige forældre i en skøn forening med andre 
grupper. 
 
Men det er oftest ikke deres boliger, der bliver udvalgt i skabelsen af kulturrum. Vi får 
med denne række af koncerter skabt ikke blot en stor fællesskabsfølelse blandt beboerne i 
disse boligområder, men også fællesskabsfølelse til resten af byens kulturliv, der på den 
måde binder boligområder og Svendborgs kulturliv sammen fysisk og socialt” 

 

Samarbejdspartnere 
Aktive Boligområder i Svendborg (ABIS ) 

 

Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 

4 koncerter inkl. lyd og transport á 7500kr = 30000kr 
 
ABIS egenbetaling 10.000kr 
 
Svendborg Kommune 20000kr 

 

Plan for PR/markedsføring 
Kun besked til beboere (Der må ikke blive opløb)  

 

 

 

 



 

Resultatet af denne tilføjelse kan ses på: 
http://www.svendborg.dk/node/23974/submission/1776 



Christian Søgaard Trio  

 

 
Se video m.v.: www.cstrio.dk 

Viser af Rune T. Kidde og Pernille Plaetner, svøbt i Jazz og Verdensmusik.                                                                      

Det er historien og fortællingen i sangene, der er omdrejningspunktet, når Christian Søgaard Trio underholder.  - ”Det 
handler om noget!” Ozonlag, rygning, kærlighed, kultursammenstød, kirsebær i lommen og havskum på din hud… 
Tekstforfatterne har noget på hjertet, og instrumenterne, - ja de fortæller muntert videre på historierne, når ordene 
holder op. – ”Nu skal I bare høre en god historie..3,4!” 

Rune T. Kidde og Pernille Plaetner kan begge noget med ord, så man stopper op og lytter. Rune T Kidde nåede inden 
sin alt for tidlige død i oktober 2013, at skrive over 100 bøger og tegneserier, der nåede ud til et kæmpe publikum. 
Der er derimod ikke så mange, der kender sangskriveren Rune T Kidde. Ham møder man her. Hans gode humør og 
ordekvilibrisme rummer meget vid og mange vittige kommentarer til det samfund vi lever i. 

Melodierne er oftest af Christian Søgaard, men Rune T Kidde har dog også forsynet trioen med en stribe sjove 
tekster til gamle jazz-evergreens. 

Musikerne betegner sig alle tre som glade spillemænd. Fælles for dem er det nærvær, de viser både hinanden og 
publikum, når de står på scenen. Et nærvær der brænder igennem, helt ned til de bagerste rækker, hvad enten 
trioen befinder sig på et lille intimt spillested eller i en koncertsal. 

Christian Søgaard rejste som ung student til Grønland og lærte der at spille på harmonika. I 12 år var han i 
mesterlære i Povl Dissings Trio, inden han selv sprang ud som sanger. I en årrække var han kapelmester for Rasmus 
Lyberth. Et højdepunkt var deres optrædener i Londons Royal Albert Hall. 

Morten Nordal er trioens dragende guitarist, hvis utrolige overskud af idéer og påhit spontant triller ud af begge 
ærmer, og ustandselig rammer publikum et blødt sted lang inde. Han er kåret som Årets Fynske Jazzmusiker og har 
spillet og indspillet med bl.a. Habadekuk og Tip Toe Big Band m.m.m. 

Jens Holgersen lægger med sin kontrabas trioens solide og særdeles velswingende bund. Han har en årelang karriere 
som bassist indenfor jazz og folkemusik. Modtager af ”Levende Musikpris 2018”. www.jensholgersen.dk. 

Christian Søgaard Trio har udgivet tre anmelderroste cd’er ”Navnlig Til Dig” (2007) og ”Skør Skæv og Svimmel”(2010) 
og 2015 kom cd’en ”Stjerne langt fanden i vold”. I 2019 begyndte de at indspille et nyt album og udsendte singlerne 
Fuldmånemassakre og Selvstyrepolka. 

http://www.cstrio.dk/
http://www.jensholgersen.dk/
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