
 
Ansøgningsskema - Kulturpuljen 

 
Ansøger 
Teatret Værk 

Kontaktperson 
Annemarie Jeppesen 

Adresse 
Grønnegade 50, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge 

Telefon 
23964409 

E-mail 
mail@vaerk.eu 

Evt. hjemmeside 
www.vaerk.eu 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
33272081 

 
Hvad søges der støtte til? 
"Spillemanden- sange i lyst og nød" 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
5.10.20-27.11.20 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
20.000 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
Slots og Kulturstyrelsen har bevilget 50.000 kr. Der ventes svar fra Fonden for Fynske 
Bank og Nordea lokalpuljen.  

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Ja 

 
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) 

mailto:mail@vaerk.eu
http://www.vaerk.eu/


”SPILLEMANDEN – SANGE I LYST OG NØD” har til formål at øge livskvaliteten og mindske 
ensomheden hos ældre gennem mødet med teater og sang. Det er et samarbejde mellem 
teatret Værk fra Svendborg kommune og 425 ældre over 70 år fra 14 plejecentre i 
Svendborg. Projektet finder sted 5/10-27/11 – 2020 
 
”Spillemanden – sange i lyst og nød” er en dukketeaterforestilling med viser som opføres 
på 14 plejecentre i Svendborg Kommune. Skuespiller Bjarne Kalhøj fra teatret Værk fører 
en stor dukke med et selvspillende klaver på ryggen. Dukken synger viser og opfører små 
dukketeater scener. Spillemandens repertoire baseres på de ældres yndlingsviser og 
minder, som teatret har indsamlet i samarbejde med personale og ældre fra de 
deltagende plejecentre. Forestillingen varer 45 min og opføres på alle plejecentre.  
 
BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET er den aktuelle Corona situation. Teatret Værk vil skabe 
en forestilling, som kan bringe magi og glæde til de mange isolerede ældre på 
plejecentrene, og som samtidig kan opføres under Corona restriktioner. Forestillingen vil 
kunne vises både indendørs og udendørs, og publikums antal kan skaleres op eller ned. 
Der kan opføres en fuld version med alle viser for alle de ældre på et plejecenter, eller 
flere små optrædener med én eller to viser for én eller få ældre af gangen.  
 
På sigt vil teatret sælge forestillingen til ind og udland som en turnerende forestilling for 
alle aldre.  

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

Projektet understøtter temaet fællesskab.  
I en svær Corona tid hvor mange ældre på plejecentre oplever isolation, kan projektet 
blive et kærkomment afbræk i hverdagen for de ældre og en glædelig lejlighed til at 
samles. Iscenesætter Annemarie Jeppesen og dukkemager og skuespiller bjarne Kalhøj vil 
møde de ældre på fem udvalgte dagscentre, fortælle om forestillingen og interviewe de 
ældre om hvilke sange de kunne sig at høre i forestillingen. Mødet med kunstnerne giver 
de ældre mulighed for at dele deres yndlingsviser og minder med hinanden, personalet og 
kunstnerne. Når forestillingen er lavet vil ”Spillemanden” optræde på alle plejehjem. Han 
vil synge viser de ældre kender og holder af og sprede poesi, magi og håb.  
 
Se vedhæftede bilag for tidsplan. Se vedhæftede bilag for tegning af dukken. 

 
Samarbejdspartnere 

Teatret Værk og 14 plejecentre i Svendborg. 
 
TEATRET VÆRK 
Værk er et professionelt turnerende teater, som netop er flyttet til Svendborg kommune. 
Teatret skaber stærkt visuelle dukketeaterforestillinger for børn og voksne, støttet af 
Statens Kunstfond. Dette efterår står teatret for dramatik eventen "Til Delfinen" med 
fynsk baserede forfattere og skuespillere, bl.a. forfatter Jesper Wung Sung. Eventen finder 
sted på Havnepladsen 1 i Svendborg fredag d. 4. september. Værk ansøger i øjeblikket 
om scenerum på Frederiksøen. 
Hovedkræfterne bag teatret er skuespiller og dukkemager Bjarne Kalhøj og iscenesætter 
og dramatiker Annemarie Jeppesen  
Bjarne Kalhøj modtog i 2019 en pris for sit arbejde med dukketeater i Danmark.  
 
Læs mere www.vaerk.eu 

http://www.vaerk.eu/


PLEJECENTRENE  
 
425 ældre over 70 år fra 14 plejecentre i Svendborg.  
Der er givet tilsagn om deltagelse for Svendborg Vest og Svendborg Øst ved 
områdelederne Tine Hildebrandt og Karin Larsen. 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 

Indtægter: 115.000 kr 
Udgifter:115.000 
Medfinansiering: 50.000 kr bevilget af Slots og Kulturstyrelsen 
Kulturpuljen, ansøgt beløb: 20.000 kr 
Fonden for Fynske Bank, ansøgt: 30.000 kr 
Nordea-fonden: 15.000 kr 
 
Se vedhæftede budget for specifikationer 

 
Plan for PR/markedsføring 

Teatret vil kontakte fynske lokal aviser og medier, når forestillingen spiller på 
plejecentrene. De vil præsentere forestillingen på deres hjemmeside, på Facebook og 
andre relevante medier.  
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