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LETTER OF INTENT 
 
Mellem partnerne Mathias Madsen Munch og Camp Adventure 
 
I perioden 2020-22 udvikler komponist Mathias Madsen Munch et interaktivt værk, der 
komponeres og implementeres som en del af Skovtårnet i Haslev. Værket kaldes: 
 
ClockWork  
 
Udgangspunktet for projektet er udspecificeret i vedhæftede projektbeskrivelse. Værket gøres 
tilgængeligt for tårnets besøgende i nærmere aftalte perioder fra 2022-2024. Hvis værket er en 
succes for begge parter, kan projektperioden forlænges og installationen gøres semi-permanent. 
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Parternes roller: 
 
Parterne indgår et samarbejde om at skabe merværdi for projektet. De enkelte institutioner 
bidrager med følgende: 

 
MMMusic:  

• Komponerer musikken og udvikler konceptet bag ’ClockWork’.  
• Musikken indspilles på forhånd evt. i samarbejde med andre parter i kulturlandskabet. 

MMMusic varetager alle udgifter i den forbindelse og søger om støtte til dækning hertil. 
• Munch ejer alle kunstneriske rettigheder til ’ClockWork’ og har mulighed for parallelt 

med samarbejdet i Skovtårnet at anvende musikken til andre opførelser.  
• MMMusic engagerer på egen hånd lyddesignere og lydingeniører til at realisere 

projektet.  
• Munch vil i forbindelse med projekteringen kontakte interessenter i Danmark med 

henblik på at opbygge en bred interessentkreds, der kan tænke projektet ind i nye 
sammenhænge og skabe øget bevågenhed for alle parter. De eksterne parter skal 
ultimativt også sikre projektets økonomi.  

• Ansøgninger og forespørgsler fra MMMusic cleares på forhånd med Camp Adventure, så 
eventuelle interessekonflikter afværges på forhånd.  

• Munch har på projektets vegne tilladelse til at søge relevante fonde ifm. at dække 
MMMusic’s udgifter til projektet. 

• På sigt vil MMMusic afdække muligheden for en international eksport af værket. 
 

Camp Adventure:  
• Skovtårnet stilles til rådighed for MMMusic og de kunstnere, som Munch samarbejder 

med. Således vil kunstnerne kunne etablere de nødvendige tekniske installationer, der 
muliggør værket  

o (herunder kabling og etablering af en digital hub på øverste plan af tårnet) 
• Partneren sikrer, at værket kan tilføres strøm på toppen af tårnet.  
• Dersom værket afvikles i løbet af normal åbningstid, bidrager Camp Adventure med det 

personale, der i forvejen er til rådighed.  
• Camp Adventure har – som privat virksomhed – ikke yderligere midler at skyde i 

projektet, men bidrager med at åbne nye netværk for MMMusic i funding-processen. 
 
 

 


