
Sag nr. Projekttitel Ansøger Ansøgt beløb Bevilling Indstilling
7286 Kreativ Barndom i Aarhus FOREST FILM 89.650,00 89.650,00          Kreativ Barndom i Aarhus er et spændende projekt, som svarer rigtig godt til puljens formål og 

målgruppe. Projektet ser ud til at være godt gennemarbejdet og til at have gode samarbejdsrelationer 
med relevante institutioner og aktører på området, som har erfaringer med målgruppen. At 
aktiviteterne er for børn og deres forældre, ses som en styrke.

7287 BLACK TOP KIDS FORENINGEN CIRKUS TVÆRS 
AF 1990

30.000,00 24.000,00          Black Top Kids er en fin ny aktivitet for Black Top Team, som iværksættes i et samarbejde med Cirkus 
Tværs. Der er fokus på at rekruttere unge fra en aldersgruppe, for hvem det er vigtigt der findes gode 
fællesskaber de kan blive en del af. Det er samtidig en svær målgruppe at nå, og derfor stiller 
Kulturforvaltningen sig til rådighed i forhold til at hjælpe jer med at komme i kontakt med 
modtageklasserne i Aarhus.

Ansøgningen imødekommes kun delvist. Der gives ikke støtte til de to udflugter, da det vurderes, at de 
ikke er nødvendige for gennemførelse af forløbet. 

7288 Musikalske møder RADAR 95.000,00 95.000,00          Musikalske møder er et fint projekt, som med en håndholdt indsats forsøger at inkludere nye borgere i 
musiklivet i Aarhus. De opsøgende koncerter udenfor Aarhus C er et godt initiativ i forhold til at få fat i 
målgruppen og samtidig gøre borgerne opmærksomme på, der er et ønske om at inkludere dem i 
kulturlivet i Aarhus. 

Det er ikke et nemt projekt, der sættes i gang, men de to aktører der driver projektet, har begge 
erfaringer med målgruppen, og udgør derfor et stærkt fundament for at kunne lykkes.

Det skal bemærkes, at vokser indtægtssiden ved et øget billetsalg, reduceres tilskuddet tilsvarende.

I alt søgt og bevilget 214.650,00 208.650,00        

Beslutningsreferat fra behandling af Pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet, 3. ansøgningsrunde 2018


