En hjemmekoncert med Anne Eltard
Guide til værten, der holder koncerten
Først og fremmest tak til dig, for at vise interesse for at stå for en koncert. Det følgende er en
beskrivelse af, hvordan du kan organisere koncerten og hvad jeg hjælper dig med. Har du en
idé til en særlig ramme til at præsentere koncerten for dine gæster, så lad os snakke
sammen. Så længe det er musikken der er i centrum, er jeg fleksibel. Stort set alt er muligt.
Hvad skal der til?
● Du har rammen for koncerten, din dagligstue, en have, en lade, en husbåd, kun
fantasien sætter grænsen.
● Gæsterne ankommer en time før koncerten. Det giver dem mulighed for at finde sig til
rette, få hilst på hinanden, få lidt at drikke og snakke sammen inden koncerten starter.
● Jeg spiller et sæt på en god times tid
● Efter koncerten kan dine gæster stille spørgsmål, købe CD’er, downloadkort og kigge
på det materiale jeg har med. Jeg bliver hængende og sludrer med dine gæster, så vi
kan runde koncerten af på hyggeligste vis.
Hvad koster det?
Koncerten er donationsbaseret. Du inviterer dine gæster til en koncert, hvor de betaler, hvad
de synes oplevelsen er værd. Hvis du foretrækker, ikke at bede dine gæster om at betale,
kan det godt arrangeres. Vi skal så lave en anden aftale om betaling.
Hjemmkoncert, eller House Concert er et koncept, med mange år på bagen. Allerede tilbage
i 1700 tallet, blev der herhjemme arrangeret kultursaloner med fokus på musik. Det var
borgerfruerne, der arrangerede og lagde hjem til salonerne. I dag er konceptet med koncerter
i private hjem meget udbredt i USA og er ved at tage fart i Europa og resten af verden.
Adgang til og brugen af musik, har forandret sig drastisk, og musik er praktisk taget
tilgængeligt 24 timer i døgnet. Vi bombarderes dagligt på digitale platforme og i det offentlige
rum. Måske derfor, er der et stigende behov for at komme tættere på kunstneren og
koncertoplevelsen og få en personlig og eksklusiv oplevelse.
Man kan vel sige, at du er med til at give nyt liv til kultursalonen i det 21’ende århundrede og
skabe et rum for og med dine venner, hvor I kan dele oplevelsen af at være helt tæt på
musikken og historierne.
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Praktiske oplysninger:
Opstilling:
I sidder ned til koncerten. Du behøver ikke at have stole til alle gæsterne, sofaer, puder,
lænestole og bløde arrangementer fungerer rigtig fint og er med til at skabe en hyggelig og
afslappet atmosfære.
Lyd:
Jeg har selv det udstyr med, der er behov for. Jeg skal bare bede om at der er et 220 V stik i
nærheden af, hvor jeg optræder.
Mad:
I kan sagtens have lidt snacks til gæsterne. Det eneste jeg beder om, er at det er koncerten,
er aftenens omdrejningspunkt.
Børn:
Koncertens numre og kommunikation, henvender sig til et voksenpublikum. Børn er
selvfølgelig meget velkomne, men hvis der er små børn, vil jeg gerne have at vi snakker
sammen om rammen.
Overnatning:
Hvis jeg skal spille langt væk fra København, er det en fordel, hvis du sørger for at jeg kan
overnatte. Det er selvfølgelig ikke et krav, men det er en stor hjælp til at holde udgifterne
nede.
Den endelige aftale:
● Vi fastsætter en dato og tidspunkt.
● Jeg hjælper med at forberede en digital flyer til de gæster, du vil dele
koncerteoplevelsen med.
● Du får en mail med relevante links, som du kan bruge når du inviterer dine gæster
● Jeg vil bede dig om minimum at sørge for, at der er 20 gæster. Selvfølgelig kan det gå
med færre gæster, så skal vi bare snakke sammen om hvordan vi gør. Det kan være
en god idé, at invitere ekstra gæster, for at kompensere for de, der måtte blive
forhindret.
● Nogle uger før koncerten, kontakter jeg dig for at høre om du synes du har
arrangementet på plads, om hvor mange gæster du regner med der kommer, om der
er noget du er i tvivl om og om du har nogle yderligere spørgsmål.
● I ugen op til koncerten, snakker vi sammen og konfirmerer de sidste praktiske detaljer.
Koncertdagen:
● Jeg kommer ca 2 timer før gæster ankommer. Så kan vi sammen få det hele på plads.
Har du spørgsmål, så skriv endelig til anne@eltard.dk vi kan også ringes ved eller Skype.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
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