
Indsendt Mandag, 1 juni, 2020 - 00:05 

Indsendt af: Anonym 

 
Ansøgningsskema - Musikpuljen 

 
Ansøger 
Bites of Bowie - en musikfortælling 

Kontaktperson 
Ole Dorf Thomsen 

Adresse 
Skt. Jørgensvej 73 5700 Svendborg 

Telefon 
40460166 

E-mail 
oledorf@gmail.com 

Evt. hjemmeside 
www.bitesofbowie.com 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
har ikke CVR-nr. 

 
Hvad søges der støtte til? 
Honorarstøtte x 5 tarif ialt kr.11.217,50 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
Lilletorv 5.september kl.11-14 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
kr. 11.217,50 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Nej 

Hvis ja - hvor? 
nej 

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 

 
Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
gratis 

 

mailto:oledorf@gmail.com
http://www.bitesofbowie.com/


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

Musikfortælling 2 x 60 min. med livemusik & speaks 4 musikere + 1 lydmand. 
"Bites of Bowie - en musikfortælling" er her en historie om David Bowies liv og karriere 
formidlet i sang, musik og ord/speaks undervejs. En tour-de force i med nedslag omkring 
nogle af de bedste og vigtige sange i Bowies karriere. Kernen i fortællingen er Ole Dorfs 
hjerte som siden sit11.år har banket for Bowie . Musikken er Oles personlige fortolkninger 
af en række sange, krydret med speaks og ord undervejs. Ensemblet, de kompetente 
medakkompagnatørerne er alle med endog meget dybe rødder i Svendborg, Sydfyns 
frodige musikliv, og har spillet med hver andre i andre sammenhænge. Hver især med 
forskellige baggrunde bl.a. Ollerup Musikefterskole, Rytmisk Musikkonservatorium m.fl.. 
Bites of Bowie Peter Emil Kohlmetz Møller: piano, orgel, Rasmus Fribo Stavnsager: sax, 
guitar, perc., keys  
Ole Dorf: vokal, ord, guitar, el-bas  
I arbejdet med musikken er BitesofBowie i sin grundform, trio; ved en enkelt koncert har 
3.mand været guitarist Rune Risager, osse meget lokal qua ovenstående.  
Til koncerten på Lilletorv fuldender Rune Risager kvartetten og er med til at bringe 
historien fornemt, fyldigt frem. Og så er der det gode moment med at bringe folk med 
fælles fortid sammen, her i et musikalsk møde, hvor overskriftener at bringe et fælles 
udtryk ud til borgerne i byen - musikken tilbage i byrummet , Lilletorvet. 
 
Mht COVID19 er alle aftaler i henhold til myndigheders underretninger og retningslinjer. 
Pt forventes Fase 4 i start af august; forhåbentlig m.flg. af større forsamlingsret/frihed, så 
der i bedste fald ingen retningslinjer hér vil være 
Ift til tidl alm adfærd i , under og ved koncert mv på Lilletorv, tænker jeg at det bliver 
muligt osse at holde 1 meters afstand ;) 

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

Corona har været og er fortsat en udfordring for os alle. Kulturlivet har været bovskudt; 
intet har været, som vi kender det. Blandt fællesskaberne har Lilletorvs utallige 
arrangementer/koncerter/baller o.m.a. gennem tiderne været samlingspunkt. Osse hér 
har været tomt - noget må gøres i denne tid! 
Derfor ønske om at indtage Lilletorvs scene og bringe musikken tilbage til byrummet , 
med en fortælling i musik og ord ud om en stor kunstner, som vil være m mange bekendt 
, måske skabe nysgerrighed for andre. 
Ensemblet spænder over flere generationer, som alle har sat aftryk i Svendborgs musikliv 
gennem tiden; i et af disse musikalske møder undervejs opstod dette ensemble. Stadig 
med rod i fælles historie bringer denne koncert mulighed for at  

 
Samarbejdspartnere 

- Svendborg Kommune v/ Per Christensen - tilladelse til lån af Lilletorv d. 5.9.20 musik i 
tidsrmmet 11-14 ér blevet givet 
- Svendborg Politi /tilladelse el. underretning 
- Torvecaféen og Nordic Torvegrill/underretning 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 
ingen indtægt 
ingen medfinanciering 

 



Plan for PR/markedsføring 

*Diverse relevante facebooksider bl.a. www.facebook.com/musikfortaelling 
*FAA & Ugeaviser (Svbg Ugeavis, Øboen, Midtfynsposten) 
*Trykt kulturkalender + Div. on-line / Kultunaut / RadioDiablo 
*A3-poster på plakatsøjler, udvalgte butikker, div. undervisnings-kulturinst. 

 

http://www.facebook.com/musikfortaelling
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