
 
Ansøgningsskema - Kulturpuljen 

 
Ansøger 
Mads la Cour 

Kontaktperson 
Mads la Cour 

Adresse 
Vemmenæsvej 20 

Telefon 
40929411 

E-mail 
madslacour@gmail.com 

Evt. hjemmeside 
madslacourmusic.com 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 

 
Hvad søges der støtte til? 
Musikugivelse 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
20-21 maj 2021 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
20000 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
Koda Kulturmidler for musikudgivelse, forventer tilsagn om evt støtte i november 

 
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) 

mailto:madslacour@gmail.com


Jeg tillader mig at søge om støtte til min kommende musikudgivelse med min kvartet 
Almugi. 
Almugi udgav, i 2015 albummet "Quartet" og i 2018 “Hule, som begge blev udgivet på det 
respekterede tyske indielabel WhyPlayJazz. Udgivelserne blev modtaget med store roser 
fra ind- og udland. Det kommende album udgives også på WhyPlayJazz. 
 
I det seneste år har jeg arbejdet på at komponere nyt materiale. Der er sket en 
udskiftning i kvartetten siden sidst og jeg har haft stor fokus på at genopfinde kvartettens 
helt egen lyd og tror på at det kan bidrage positivt til den danske såvel som udenlandske 
jazzscene.  
 
Det har været af stor vigtighed at musikken afspejler noget personligt og nærværende og 
et tema jeg som musiker kan genkende mig selv i. Jeg er bosiddende på Tåsinge og har 
derfor på Tåsinge Musikmuseum hvor jeg har fået lov at kigge i nogle gamle kasser med 
nedskrevne folkemusiknoder. Her har jeg fundet inspiration i det folkede tonesprog. Jeg 
har udvalgt forskellige linjer som jeg kombineret med egne fraser. Herefter har jeg 
arbejdet med pitchclass metoden og anvendt i mine kompositioner. Jeg mener, i form af 
inspirationen fra musikmuseet på Tåsinge, at det er en fin måde at indarbejde noget lokalt 
i mine kompositioner. 
Pitch-Classmetoden er et kompositionsværktøj som bryder vanetænkning og gør 
eksempelvis op med bundne tonaliteter og kan ved hjælp af enkle metoder ændre fraser 
og motiver til noget ganske andet men stadig familiært med det originale udgangspunkt. 
Det er en metode som jeg synes forfiner min musik og har gjort mig mere opmærksom på 
at skabe rum og en imødekommende frihed i musik der egentlig er kompleks og 
utilgængelig. Det har skabt noget nyt og unikt som, synes jeg, overrasker i tonesproget. 
Dette fremgår af, de rå lydskitser, som er linket til nedenfor. 
 
I forbindelse med en opkommende DK/DE/BE turné til Maj 2021 har vi som en del af 
touren booket to dage i La Fattoria Musica Studiet ved Osnabrück. Udover det har jeg 
hyret den legendariske lydmand Chris Weeda som blandt har samarbejdet med John 
Abercrombie, Toots Thielemans, Wolfgang Muthspiel samt mange andre anerkendte navne 
på verdens jazzscener. 
 
Line up i kvartetten består af respekterede og veletablerede musikere som har et aktivt 
turneliv og har høstet stor ros og anerkendelse for deres virke i DK såvel som i udlandet.  
 
Mads la Cour, Flugelhorn og Cornet 
Cesar Joaniquet, Saxonfoner 
Kasper Tom Christiansen, Trommer 
Andreas Lang, Bas 
 
Links til rå lydskitser 
Happiness https://drive.google.com/open?id=1ozApOHuD5rNZYGQzpRksVFhAAd_fOdeT 
Folk Song https://drive.google.com/open?id=187xNcKcarKbUJ8pWJCew7acHyANGnBZ1 
Rimi https://drive.google.com/open?id=1ZOiXfrMKeIPcBt9_vLt7fhQJqm-FwZpm 
 
Link til teaser for tidligere release “Hule” 
https://drive.google.com/file/d/1u6CrDtezvYPkSvbRPN44_zw_359tvde6/view?usp=drives
dk 
 
Yderligere er vedhæftet nodeskitser på de tre linkede kompositioner 
 

https://drive.google.com/open?id=1ozApOHuD5rNZYGQzpRksVFhAAd_fOdeT
https://drive.google.com/open?id=187xNcKcarKbUJ8pWJCew7acHyANGnBZ1
https://drive.google.com/open?id=1ZOiXfrMKeIPcBt9_vLt7fhQJqm-FwZpm
https://drive.google.com/file/d/1u6CrDtezvYPkSvbRPN44_zw_359tvde6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1u6CrDtezvYPkSvbRPN44_zw_359tvde6/view?usp=drivesdk


Link til min hjemmeside: http://madslacourmusic.com 
Link til pladeselskab: https://whyplayjazz.de/mads-la-cours-almugi 
Link til La Fattoria Musica: http://www.fattoriamusica.de/pages/start.php 
Link til Chris Weeda: http://www.chrisweeda.com/Chris_Weeda/About.html 
 
Med håb om en positiv modtagelse 
Mads la Cour Lützen 

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

I form af en mere skærpet opmærksomhed, i forbindelse med udgivelsen, kan jeg som 
herboende musiker rette fokus mod Svendborg som en metropol inden for kunst og 
kultur. I egenskab af mit virke i Danmark mener jeg at jeg har mulighed for at udbrede et 
positivt indtryk af Svendborg og inspirere andre kunstnere til at bosætte sig i svendborg.  
Efter udgivelsen håber jeg, i samarbejde med forskellige aktører, at tilbyde/arrangere 
workshops. Dette kunne inspirere talentmassen på evt musikskolen eller musikhold på 
gymnasiet.  
I en form for en releasekoncert kunne finde sted på en lokation som kunne have interesse 
i at sætte fokus på original musik/kunst. Dette kunne eksempelvis være på SAK eller 
Tåsinge Musikmuseum. 

 
Samarbejdspartnere 

WhyPlayJazz, Roland Schulz, An der Feldmark 8, 12529 Schönefeld, Germany 
info@whyplayjazz.de 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 

Leje af La Fattoria Musica Studio 9000kr 
2 Overnatninger (4 musikere 1 lydman) 1875kr 
Studietekniker v. Chris Weeda 7900kr 
Mix og Masterering v. Chris Weeda 10170kr 
Medfinansiering af LP Tryk 12661kr 
Hyre musikere 9000kr 
"Fotograf/artwork v. Kristoffer Juel" 4500kr 
 
Ialt 55106kr 

 
Plan for PR/markedsføring 

Efter en del turnévirksomhed i Tyskland, plus små afstikkere til andre dele af Europa, har 
jeg efterhånden stor forståelse for hvor vigtigt det er med godt PR materiale. Jeg har, som 
de fleste jazzmusikere, altid selv stået for alt vedrørende bookning og planlægning af 
turnéer. Det er tit udfordrende i en verden hvor der ikke er mange midler og hvor mange 
promoterer og bookere arbejder på frivillig basis. Derfor er deres motivationen for at 
promovere ikke altid så høj som man ville forvente. Det kan være en forhindring for 
mange bands da det også kan resultere i færre publikum og spillestederne deraf tolker at 
bandet ikke var en succes. Det er dog tit ikke tilfældet men et tegn på at spillesteder og 
bandlederne bliver nødt til at arbejde bedre sammen for at tiltrække publikum. 
Det er heller ikke længere nok “kun” at booke og dernæst spille koncerter på højt niveau 
og tro at man bliver inviteret tilbage igen året efter. Ikke fordi bandets niveauet ikke er 
højt nok, men simpelthen fordi, at der er så utrolig mange tilbud fra rigtig mange bands 
fra hele verden. Spillestederne har simpelthen for meget at vælge imellem. En erfaring jeg 

http://madslacourmusic.com/
https://whyplayjazz.de/mads-la-cours-almugi
http://www.fattoriamusica.de/pages/start.php
http://www.chrisweeda.com/Chris_Weeda/About.html
mailto:info@whyplayjazz.de


har tilegnet mig er derfor, at man som kapelmester bliver nød til at tilbyde 
spillestedspromoterne hjælp. Man må desværre sande at spillestederne ikke promoverer 
koncerterne nok selv. Derfor skal man som bandleder tilbyde pr materiale der er 
skræddersyet til netop det spillested samt til magasiner, blogs og andre kulturrelaterede 
platforme i spillestedets nære geografiske område. Det er vigtigt at skille sig ud i 
mængden af bands der byder sig til. Og det er derfor vigtigt at kunne være hjælpsom 
over for spillestederne - det smitter positivt af på på bookere og promotere hvilket man 
ikke skal underkende i en hård konkurrenceminded verden.  
Som nævnt i starten har vi med min kvartet “Almugi” en tour i Maj 2021 som også 
involverer en ny studieindspilning. Der er indtil videre planlagt koncerter i Belgien, 
Tyskland og i Danmark. Flere er på vej. 
For at være på forkant med PR materiale, og række en hjælpsom PR-hånd ud til 
spillestederne, vil jeg producere små 30 sekunders videoer til hvert enkelt spillested, så 
man som band/musiker skaber et personligt og imødekommende materiale til spillestedet. 
Der skal også produceres fuldlængde livevideoer af et par af vores numre. De skal bruges 
som teasere, til eksempelvis sociale medier, men også til brug i forhold til generelle 
bookingforespørgelser.  
Jeg har haft samtaler med bookere og promoterer, om det at hyre “ukendte navne”. De 
ville gerne dele deres erfaringer med hvad de synes var gode virkemidler. Og den 
ovennævnte plan mener jeg er en holdbar strategi som jeg selv kan realisere med den 
rette økonomiske støtte uden at skulle hyre bookingagenter o.lign.  
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