Sagsnr. Ansøger

Titel

Bevillinger Musikudvalgets begrundelse

6052

Kasper Marius Nørmark

ii

0,00

6069

Michelle Birkballe

Arbejdslegat

0,00

6080

Andreas Bendix Wilson

Debut-EP fra den fremadstormende, unge pop-duo
Soon

6137

Søren Manscher

Oh Lois! - produktion af debutalbum

6145

Karsten Aaholm

Indspilning og udgivelse

0,00

6155

Advances in Drone and Ambient Music: Batch 1

0,00

6162

Advances in Drone and Ambient
Music (Alexander Overdal
Kjærsgaard Marin)
Pernille Gunvad

Cinematik songs For the People

10.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Pernille Gunvads projekt "Cinematik Songs For the People". Udvalget finder
at kunstnerens idé om at satse på det filmiske udtryk rettet mod sync, passer godt med det musikalske
univers og kunstnerens stærke sangstemme.

6186

Skt. Clemens Drengekor

Drengekor arrangerer stort Messias projekt med
internarionalt barokorkester

20.000,00 Musikudvalget anerkender det høje kunstneriske niveau i Skt.Clemens Drengekors Messiasopførelser, og også
vigtigheden af det daglige pædagogiske udviklingsarbejde i koret. Udvalget støtter også gerne denne gang
projektet.

6201

Felix Facius

Nava sangskrivningsworkshop/studieindspilning

0,00

6224

Aarhus Echo

Aarhus Echo

0,00

6303

Jørgen Clausen

Mystery

0,00

6305

Grobund Bandakademi

Grobund 2018, samlet ansøgning

6310

The Shrines

Rejse samt ophold i Mojave-ørkenen i USA for The
Shrines

10.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Soons debut-EP, da udvalget finder musikken energisk og med potentiale.
Planerne for samarbejdspartnere virker gennemtænkte ifht. at udvikle det musikalske udtryk og skærpe
duoens særpræg.
5.000,00 Oh Lois! laver legende produktioner med en gennemført lyd og musikudvalget ser en klar sammenhæng
mellem det lydlige og de visuelle ambitioner i projektet. Udvalget vil derfor gerne støtte videreudvikling af
musikken og samarbejdet med en ekstern producer, men vil opfordre til at idéen om et "klassisk" albumformat genovervejes.

30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Grobunds aktiviteter i 2018, da udvalget finder arbejdet med unge og musik
på højt niveau er af yderste vigtighed.
0,00

6320

Sangselskabet Aarhus

Koncertrække 2018

30.000,00 Sangselskabet spiller en vigtig rolle for liedgenren i Aarhus, og præsenterer koncerter på et højt kunstnerisk
niveau. Udvalget støtter gerne koncerterne i 2018, men opfordrer til et øget fokus på publikumsudvikling og
markedsføring.

6322

Sabre Farcuh

Nye Strømninger

6323

Verden til Herredsvang

Koncerter 2018

25.000,00 Musikudvalget vil også gerne denne gang støtte Verden til Herredsvang. Udvalget finder projektets karakter
og arrangementernes sammensætning yderst interessant og er derfor også glade for at se at publikum støtter
op om projektet.

6329

Den Jyske Harsh Noise Mafia

Noise to the Future!

25.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte JHNM's planer for 2018 hvor der præsenteres en række en-dagsarrangmenter
med internationale noise-kunstnere. Udvalget finder kunstnerne interessante og konceptet spændende.
Som udgangspunkt bevilges der et tilskud på 5.000 kr. pr. afholdte koncertarrangement.

6330

Musikforeningen MONO

Rock The Region 2018

15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Rock The Region 2018, da udvalget finder projektet vigtigt og tiltrængt i
regionen. Støttebeløbet skal tænkes ind i den regionale sammenhæng, da det bør forventes, at alle de
deltagende kommuner er med til at løfte projektet i fællesskab.

6338

Århus Sinfonietta

Koncertaktiviteter 2018

75.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Aarhus Sinfoniettas aktivtiteter i 2018 og finder at de planlagte samarbejder
og projekter har en kunstnerisk meget interessant og appellerende karakter, der også vil kunne udvide og
udvikle publikum.

6339

Frederik Emil Bülow

Associated with water

6345

Peer Jon Ørsted

THE VICE debutalbum

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte The Vice til indspilning, mix og master af deres debutalbum. Melodierne er
stærke og arrangementerne er legende og udvalget ser et fint momentum i både Danmark og uden for
landegrænsen. Der opfordres dog til, at der bliver lavet en mere dybdegående udgivelses- og
markedsføringsstrategi for albummet.

6346

Dina Dánialsdóttir

Northern Assembly, album 2

15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Nothern Assemblys arbejde med album nr. 2, da orkestrets neofolk-udtryk
virker appellerende og de musikalske arrangementer interessante.

6349

Kristian Riisager

Deltagelse i fire højt profilerede internationale
klaverkonkurrencer

6352

Jeppe Lavsen

En Dag I Oktober

5.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte En Dag I Oktober, da udvalget finder musikken stemningsfuld og dragende.
Det skal dog bemærkes, at støtten ikke kan bruges til udgifter, der var afholdt inden ansøgningstidspunktet.

6359

Rasmus Claudius Trinderup

Produceret en single med en proffesionel producer

5.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Rasmus Trinderups planer for at arbejde sammen med en producer om en
single. Udvalget finder at musikken netop kan udvikles og har potentiale til at finde en mere overvisende
form igennem et sådant samarbejde.

0,00

9.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte mødet mellem jazz-trioen Balvig/Bülow/Christensen og den klassiske
strygertrio Cieslak/Albrecht/Lassfolk, der sammen vil skabe musik, som bevæger sig imellem jazz og klassisk
kompositionsmusik. På baggrund af det fremsendte materiale finder udvalget, at et sådan møde vil være
kunstnerisk interessant og udfordrende.

0,00

6360

Rasmus Bredvig

Live at Tapetown

22.500,00 Tapetown Sessions er en serie liveoptagelser (lyd/video) i høj kvalitet med koncertaktuelle internationale og
danske navne, der bidrager til at sætte Aarhus på landkortet som en aktiv musikby.
Musikudvalget støtter gerne initiativet, idet støtten øremærkes til videoproduktion og markedsføring - og der
bevilges 1.500 kr. pr. session - ialt 22.500 kr.

6362

Mathias Glistrup

The New Family indspiller andet album i Sundlaugin
Studio, Reykjavik

0,00

6367

Dea Marie Kjeldsen

Dea Marie Livesession

0,00

6372

Verden til Herredsvang

Marienlyst Park Festival 2018

20.000,00 Planerne for Marienlyst Park Festival 2018 fremstår gennemtænkte, og Musikudvalget hæfter sig ved, at
planerne for det musikalske program repræsenterer et bredt udsnit af genrer med appel til et stort publikum,
herunder nye målgrupper. På den baggrund har udvalget besluttet at støtte festivalen.

6375

Andreas Posselt

Produktion af Crocell-musikvideo

10.000,00 Crocell's metal egner sig godt til video-mediet og ansøgningen gør fint rede for idéerne bag. Musikudvalget
støtter på den baggrund gerne projektet, men opfordrer Crocell til at gennemtænke distributionen af
videoen, så den sikres den størst mulige udbredelse.

6378

RECession 2018

RECession festival

0,00

6388

Rasmus Barslund

District II & District III & District IIII

0,00

6390

MusikWERK

SPARK* Festival 2018

6396

Frej Vammen Lesner

Bad Birthday; singles og PR

6406

Foreningen Drifters

TAPE nye initiativer

25.000,00 Musikudvalget vil gerne medvirke til, at SPARK Festival, der med afsæt i den elektroniske musik og med et
særligt fokus på diversitet i programlægningen første gang fandt sted som en del af Aarhus2017, får
muligheden for at etablere sig yderligere i 2018 med henblik på at blive en fast tilbagevendende begivenhed
i Aarhus. Udvalget har på den baggrund valgt at støtte årets festival.
8.000,00 Red Birthday er et vellykket genre-fusionerende musikalsk projekt i krydsfeltet mellem electronica, pop og
jazz udført af erfarne kræfter på Aarhus-scenen. Musikudvalget støtter gerne markedsføring, herunder
videoproduktion og indspilning af to singler.
35.000,00 Spillestedet Tape har på kort tid manifesteret sig, som et af byens vigtigste spillesteder for ny musik inden for
en bred vifte af genrer. Og med foreningen Drifters som konceptansvarlig ønsker Tape nu at afprøve et klubkoncept, hvor nye uprøvede arrangører får chancen under kyndig vejledning.
Musikudvalget hilser initiativet velkomment og støtter gerne idéen, idet udvalget understreger vigtigheden af
at sikre diversitet mht. både etnicitet og køn i valget af arrangører.
Det bemærkes, at der bevilges 5.000 kr. pr gennemført klubarrangement (op til 7 arrangementer, ialt 35.000
kr.).

6408

KorProjekt 2018, Musik & Ungdom

KorProjekt 2018

0,00

6409

Concert Clemens

Concert Clemens 2018

6411

Jens Viggo Fjord Nielsen

Requiem Flamenco

6413

Kulturforeningen Aarhus Volume

Volume Village

6416

Bo Skjelmose

Schwarze Fiktion

6417

Casper Clausen

C.C. KLASSIK - udgivelse af debutalbum

10.000,00 CC Klassik fremstår som en kompetent og original rap-kunstner med et personligt tekstunivers.
Musikudvalget har på den baggrund valgt at støtte CC Klassiks debutudgivelse, idet udvalget går ud fra, at de
anvendte samples er eller vil blive clearet forud for en udgivelse.

6418

Foreningen Drifters / Flux

Flux Festival 2018

50.000,00 Jeres henvendelse om den første afgørelse af ansøgningen til Musikudvalget om støtte til FLUX Festival er
genbehandlet af udvalget.
På baggrund af de nu foreliggende oplysninger om den planlagte programprofil og det kunstneriske niveau
gennem eksemplerne på optrædende har udvalget besluttet at imødekomme ansøgningen.

6419

Anna Magnusson

Från idé till konsert

0,00

6422

Kaja MANAGEMENT

Natlyst - visuelt album

0,00

6427

pigeBEAT Bootcamp

pigeBEAT Bootcamp

15.000,00 PigeBEAT Bootcamp's formål er at engagere piger/kvinder i alderen 14-21 år i arbejdet med rytmisk musik
som både skabende og udøvende kunstnere. Det succesfulde projekt gennemføres i 2018 for femte gang i tre
forskellige byer, herunder Aarhus, og Musikudvalget støtter gerne.

6429

Michael Hansen Lund

Jutlandia Saxofonkvartet

30.000,00 Jutlandia Saxofonkvartet er et ensemble af international standard med et vidtspændende repertoire af både
nyt og gammelt - og gammelt på nye måder. Kvartetten engagerer sig fordomsfrit i nye musikalske projekter
og samarbejder, og gør et stort arbejde for at formidle musikken - også i nye målgrupper.

6430

Ensemble Zimmermann

Koncertsæson 2018

0,00

6431

Victor Peter Svold

Indspilning af 2 singles, Victor Svold & The Culmination
Orc.

0,00

125.000,00 Musikudvalget kvitterer for en grundig og velargumenteret ansøgning fra Concert Clemens, der ønsker støtte
til den fortsatte professionalisering af vokalgruppen og dens aktiviteter i ind og udland. Det er
Musikudvalgets vurdering, at Concert Clemens udover sine egne aktiviteter også spiller en helt central rolle
6.000,00 Flamenco og kormusik, modsætninger mødes og - måske ikke sød men så i hvert fald - spændende, original
og genreblandende musik opstår. Musikudvalget støtter gerne den sjældne koncertopførelse af "Requiem
Flamenco" i Aarhus.
0,00

0,00

6433

Frederik Fjordside Linde

Markedsføring af debutalbum samt produktion af
musikvideo

0,00

6434

Rune Vestergaard Schmidt

Udengrund-EP i Los Angeles

0,00

6435

PALA I/S

PALA EP

6436

Johan Horsmans

OTA - studieindspilning og mix

6437

Nikolaj Bugge

Røgsignal album #2

6438

Andreas Hansen

Album med Singvogel

15.000,00 Musikudvalget har med glæde lyttet til Singvogels energiske, upolerede, danske rocksange, som formodentlig
ikke får det helt nemt i en kommerciel radio- og streamingvirkelighed, men netop derfor fortjener støtte og
anerkendelse.

6439

Aarhus Folk Festival

Aarhus Folk Festival 2018

30.000,00 Musikudvalget glæder sig over, at Aarhus Folk Festival der i 2018 afvikles for 3. gang, skruer op for
aktivitetsniveauet og har ambitiøse planer for festivalens videre udvikling. Særligt hilser udvalget
inddragelsen af flere nye aktører i byen velkommen, og håber det øgede aktivitetsniveau vil smitte af på
egenindtjeningen.

6443

Mathias Holst Madsen

Musikvideo til debut single

0,00

6444

Resonika v. Rasmus B. Lunding

D3DA i Dome of Visions

0,00

6445

Hans Toft-Olsen

FOUR (Solist TOFT-OLSEN)

0,00

6446

Anders Ahle Krogh

mix & master af album

0,00

6447

Kristian Kolby Eriksen

Tilskud til finansiering af EP

6448

Michael Vestbo

Albumindspilning i British Grove i London

10.000,00 Musikudvalget anerkender det fremsendte materiales pop-kvaliteter, og finder tillige planen for udgivelsen
fornuftig - omend detaljerne i forhold til fx release formodentlig skal tilpasses den aktuelle situation på det
pågældende tidspunkt. Udvalget støtter på den baggrund gerne Pala's aktiviteter, idet støtten øremærkes
indspilningen af EP'en.
5.000,00 OTA er et ambitiøst ungt Aarhus-band, med personlige dansksprogede rocksange, og Musikudvalget giver
gerne en håndsrækning til færdiggørelsen af bandets første indspilninger.
0,00

10.000,00 Musikudvalget finder materialet fængende og planerne for promoveringen og udbredelsen af udgivelsen er
klare. På den baggrund støttes projektet.
0,00

6449

Natlyst

Natlyst debutalbum

10.000,00 På det vedlagte materiale præsenterer Natlyst en stemningsfuld sound og en original sangskrivning. Der er
gode overvejelser om værkets samlede idé, og valget af producer lover godt for den kommende udgivelse.

6450

Mathias Bonde Korsgaard

EP-produktion "Hopes & Dreams"

6452

EVE

Udvikling af repertoire - dansk folkemusik for kor

6453

Ulrik Bisgaard

Lyden af Aarhus. Lyden af Buenos Aires

0,00

6454

Daniel Sommer

Orgel Duo Travels the World

0,00

6455

William Kudahl

Lydhør På En Søndag 2018

6457

Jonas Bille Andersen

Sofus – en lydfortælling

6461

Line Ammitzbøll Søndergaard

EmmaDop Debut EP

6462

William Kudahl

Resonans – Udvalgte aktiviteter i 2018

6463

Katrine Stochholm

Roterer

15.000,00 Musikudvalget finder, at Katrine Stochholm's kompositioner er af høj kunstnerisk kvalitet og har også
tidligere støttet det indledende samarbejde med Brian Batz. Samarbejdet synes at have bidraget yderligere til
en spændende udvikling. På den baggrund støtter udvalget gerne projektet

6465

Orhan Özgür Turan

Kuzey (tyr. - overs.: skøn og yndefuld)

15.000,00 Musikudvalget finder musikken spændene og original og støtter gerne projektet. Samtidig vil udvalget dog
opfordre til at udvikle en klarere plan for udgivelsens udbredelse og markedsføring.

6466

Jonas Suni

Jonas Suni EP

0,00

6468

Aske Døssing Bendixen

Gumbo Ya-Ya! debut EP

0,00

6469

Camilla Overgaard

"Det er ganske vist!"

0,00

0,00

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte koret EVE's planer om udvikling af nyt repertoire, og finder valget af arrangør
og sange interessant og velvalgte.

40.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Lydhør På En Søndags aktiviteter i 2018 og glæder sig over at se arbejdet
udvikle sig og skabe nye afstikkere. Udvalget finder lige som sidst den overordnede idé om små intime
koncerter meget velvalgt ifht. det musikalske udtryk og de valgte kunstnere.
0,00

5.000,00 Musikudvalget finder det musikalske lydlige univers spændende og sangskrivningen interessant og på den
baggrund støttes projektet.
0,00

6470

Lowly

Lowly - album nr. 2 og tourvirksomhed

30.000,00 Musikudvalget finder Lowlys kompositioner af høj kunstnerisk kvalitet og støtter gerne indspilningen af deres
2.album og turné. Planerne for udgivelsen er klare, og formål med og tilrettelæggelse af turnéen fremstår
velovervejet og relevant for bandets udvikling.

6471

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere

Aktiviteter 2018

75.000,00 AUT involverer sig i 2018 i en lang række spændende samarbejder, såvel lokalt som nationalt og
internationalt. Genre og medie-skel søges dygtigt nedbrudt, og der arbejdes målrettet med at nå et større
publikum.

6472

Kasper Staub Trio

Kasper Staub Trios 3. album

6473

Modest

Markedsføring af 2. EP

10.000,00 Modest leverer pop-punk med god energi og et stærkt musikalsk udtryk. Musikudvalget støtter gerne
projektet.

6474

Moulder

Moulder - Into the desired shape

10.000,00 Musikudvalget finder det musikalske udtryk stærkt med en original melankolsk tone, og der er gode planer
for udbredelse og markedsføring. På den baggrund støtter udvalget gerne projektet.

6475

Jan Balling

The House Festival 2018

30.000,00 The House Festival præsenterer i 2018 en vidtfavnende sammensætning af meget dygtige kunstnere. Denne
bevidst brede sammensætning, som præsenteres på et råt og anderledes koncertsted (Kunstnerværksted og
atelier Spanien 19B) lover godt for den videre udvikling af festivalen.

6478

Det Jyske Musikkonservatoriums
Pigekor

DJM-pigekor til korkonkurrence i Riva del Garda i
Italien.

0,00

6479

Claus Behrens

Trio Before samarbejde med Beder Skole

0,00

6480

Nordlyd Blæserkvintet

Koncerter i Århus

0,00

6483

Morten Haugshøj

Morten Haugshøj Group -The Street Doctor

6484

JaXX

JaXX - Koncertforening

0,00

6485

Across The Floor

Convention #1

0,00

6486

Tobias Stjernholm Haugaard

Det går jo godt

0,00

0,00

15.000,00 Musikudvalget finder musikken og udtrykket støtteværdigt og vil derfor gerne bidrage til projektet "The Street
Doctor" med Morten Haugshøj Group.

6488

Sjakket IVS

Skam & Afmagt

10.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Sjakket til indspilning, mix og master af deres 2. album. Tekstuniverset er
skævt og poetisk, og udvalget finder at de kunstneriske forudsætninger er til stede for en udgivelse, men
udvalget opfordrer til, at der bliver lavet en uddybende plan for udgivelse og PR. Det skal desuden
understreges, at Musikpuljen ikke giver støtte til tryk.

6489

Live Foyn Friis

Konsert med Aarhus jazz Orchestra og Live Foyn Friis

0,00

6490

Bjarni Rafn Ragnarsson

(Arhus)Grooveground

0,00

6491

Ying-Hsueh Chen

Ancestral Modernism

0,00

6493

Foreningen HURRUARA

5Rhythms komponist projekt

0,00

6494

FreaQWhenSees Records

8Kilo

0,00

6495

Mads Flethøj Ege

Yune - Sound of Glass

6497

Michael Bladt

Live in studio

6498

Blood Sweat Drum + Bass

Blood Sweat Drum + Bass

80.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Blood Sweat Drum + Bass. Udvalget finder bigbandets villighed til at
samarbejde med nye aktører og evne til at kigge nye veje inden for genren bemærkelsesværdig. Derudover
fremstår visionerne for orkestrets fremtid velovervejede og velargumenterede.

6499

Foreningen det turkise telt

DTT18

50.000,00 Det Turkise Telt udgør en central prisbelønnet spiller på world-scenen i Danmark, har siden starten i 2010
udviklet sig til en institution i Aarhus Festuge, og det er Musikudvalgets håb, at den tildelte støtte kan
medvirke til fortsat kunstnerisk udvikling og nye tiltag.
Imidlertid skal vi gøre opmærksom på, at det er rent undtagelsesvist at arrangementet støttes, da Aarhus
kommunes frie midler normalt ikke anvendes i forbindelse med Aarhus Festuge.
Det Turkise Telt opfordres derfor til efter 2018 at finde en anden forretningsmodel for jeres festuge
arrangement.

6500

Erlend Benjamin Eggestad

J. Bruno EP

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte indspilning, mix og master af J. Brunos debut-EP. Udvalget finder
sangskrivningen af høj kunstnerisk kvalitet samt overvejelser omkring udgivelse og markedsføring
velbegrundede.

6502

Sidsel Ben Semmane Boutrup

Don't die with the music still in you

10.000,00 Musikudvalget finder Yunes musik velskrevet, velspillet og velproduceret og glæder sig over det gode resultat
af samarbejdet med producer Nis Bysted. Udvalget vil på den baggrund gerne støtte bandets debutalbum
"Sound of Glass".
0,00

0,00

6503

Anders Rothmann

Silence One

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Astronauts debutalbum, da udvalget finder musikken velspillet og samarbejdet
med Claudius Mittendorfer givende for bandets lyd. Det støttede beløb øremærkes dog PR-aktiviteter.

6505

Jeppe Pilgaard Ulrichsen

RUSÍKA

0,00

6506

Stine Hjeds Drejer Nielsen

Musikvideo til Valmais debut-singler

0,00

6507

Foreningen det turkise telt

Roots&Hybrid Festival 2018

50.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Det Turkise Telts Roots og Hybrid Festival, som havde en vellykket debut i
2017.
Efter udvalgets opfattelse rummer festivalen mulighed for at udvikle sig til at blive en væsentlig spiller på
landsplan inden for genrene.
Det Turkise Telt er som forening inde i en spændende udvikling, som der gennem denne bevilling gerne
støttes op om.

6508

Niels Bach Storgaard

ERUM Debutplade

15.000,00 ERUM er en original sammensmeltning af jazz og metal og musikudvalget finder kropsligheden i lyd og
udtryk, frembragt af forvrænget guitar og saxofoner, interessant. Udvalget vil derfor gerne støtte orkestres
debutalbum.

6509

Turid Nørlund Christensen

Turid Nørlund - Mirrors On opposite Walls, indspilning
af solo album

0,00

6511

Kamilla Haugaard Nielsen

Kaminá

0,00

6512

Sofie Gerup

Demi-homme

0,00

