Bevillinger fra Kulturarrangementspuljen 3. puljerunde 2018
Sagsnr. Sagsbehandler

Ansøgtbeløb
Ansøgtbeløb 2019 Ansøgtbeløb 2020 Beslutning 2018 Beslutning 2019 Beslutning 2020 Indstilling
2018
55.060,00
60.000,00
65.000,00
25.000,00
0
0 Kulturarrangementspuljen ønsker at støtte dette projekt,
da det er første gang der søges om støtte til trods for at
det er årlig tilbagevendende begivenhed i mere end 50
år. Vi ser positivt på at der er mulighed for at få et
permanent hjemsted i Musikhuset Aarhus, og at det
skaber muligheden for nogle interessante og relevante
samarbejder. Der opfordres til at der lægges vægt på at
der i fremtiden sættes større fokus på PR, for at udbrede
kendskabet l de e arrangement endnu mere.

Ansøger

Titel

6927 Amanda Christmas
(AC)

Dansk Amatør-Orkesterforbund

DM Brass og Koncertstævne

6942 Amanda Christmas
(AC)
6953 Amanda Christmas
(AC)
6965 Amanda Christmas
(AC)

Konrad Nielsen

15.000,00

0

0

0

0

0 Afslag

Aarhus Medicinerrevy

A Starry Night - By Honeyland
Palace and FSK
Medicinerrevyen 2018

25.000,00

0

0

0

0

0 Afslag

Aarhus Sommerfestival 2018

Aarhus Sommerfestival

15.000,00

0

0

15.000,00

0

7060 Amanda Christmas
(AC)
6893 Lena Øvig (LØ)

SamlingsStedet (facilitator
Rethink Human Being)
Bora Bora

SamlingStedet - Præprojekt i det
offentlige rum
Dans Baby Dans 2019

50.000,00

0

0

0

0

0 Kulturarrangementspuljen ønsker at støtte dette
arrangement, idet det ikke er en ordinær kirkekoncert,
men i stedet en sammenhængende række af flere
koncerter der rammer bredt og tilbyder flere forskellige
ensembletyper og dermed at det defineres som en
festival med fokus på klassisk musik.
0 Afslag

0

100.000,00

0

0

100.000

0 Kulturarrangementspuljen vil gerne støtte Dans Baby
Dans, og dermed være med til at sætte fokus på de
allermindste og på Aarhus på scenekunstens landkort. Vi
forventer at Aarhus får stor glæde af, at der er indgået et
et strategisk partnerskab med en af Europas førende
kunstfestivaler for småbørn, spanske El Més Petit de Tots.

7025 Lena Øvig (LØ)

Dansk Danseteater

Aarhus Summer Dance (Moesgaard
Summer Dance)

100.000,00

0

0

100.000

0

0 Kulturarrangementspuljen medvirker gerne til at give det
aarhusianske publikum muligheden for at opleve, når
Dansk Danseteater præsenterer passager fra moderne
dans med deltagelse af danske samt internationale
dansere og koreografer i samarbejde med Moesgaard
Museum.

7051 Lena Øvig (LØ)

MusicalDanmark

(B)Romance - En musical

100.000,00

0

0

0

0

0 Afslag

6930 Mette Damm (MD)

Daria Turowska

Fall in love with Poland

51.200,00

0

0

0

0

0 Afslag

6980 Mette Damm (MD)

SPOR KUNSTEN

SPOR KUNSTEN

6909 Ole Jørgensen (OAJ)

Aarhus Universitet

Aarhus Walks on Water 2018

50.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

0

100.000,00

0

0

25.000,00

0

0 Aarhus Kommune vil gerne støtte Spor Kunsten med et
tilskud særligt rettet mod åbningen med artist talks og
promovering af arrangementet. Der gives en 1-årig
bevilling for 2018.
0 Aarhus Walks on Water er et projekt indenfor
FashionTech & Smart Textiles , der afvikles som et show i
området omkring Dokk1. AWoW bevilges støtte til de
aktiviteter, der foregår i det offentlige rum, idet
afviklingen er med til sætte fokus på byens rum. omkring
en af byens væsentlige nye områder.
Det bemærkes, at af den samlede bevilling på 50.000 kr.
bevilges de 25.000 kr. fra Aarhus Kommunes Eventpulje.

6949 Ole Jørgensen (OAJ)

Den Jyske Opera

Opera i Parken

59.000,00

0

0

30.000,00

0

0 Dette helt nye initiativ fra Den Jyske operas side er en
tilføjelse til de mange aarhusianske præsentationer af
musik i det offentlige rum.
Anvendelse af den bynære Skanseparken vil give et stort
publikum mulighed for at opleve professionel musik på
højeste niveau. Opera i Parken vil uden tvivl tiltrække sig
stor opmærksomhed - ikke kun i Aarhus, men også
regionalt. På den baggrund imødekommes ansøgningen
med det ansøgte beløb.
Det bemærkes, at af den samlede bevilling på 59.000 kr.
bevilges de 29.000 kr. fra Aarhus Kommunes Eventpulje.

7001 Ole Jørgensen (OAJ)

Big Fish Aps

Smile Festival

7034 Ole Jørgensen (OAJ)

Aarhus Vocal Festival Forening

Aarhus Vocal Festival 2019

250.000,00

0

0

100.000,00

0

0 Smile Festivalen er et nyt tiltag inden for en musikgenre,
hvor Aarhus ikke tidligere har haft en større
lbagevendende begivenhed.
På den baggrund og med den massive
publikumsinteresse, der opleves inden for den populære
elektroniske musikgenre forventes det, at festivalen kan
ltrække et større publikum ikke kun fra Aarhus.
På den baggrund imødekommes ansøgningen.

0

200.000,00

0

150.000,00

0

0 Aarhus Vocal Festival er en tilbagevende begivenhed, der
gennemføres hvert andet år.
Festivalen formår altid at tiltrække kor og solister fra
udlandet på grund af fes valens høje kvalita ve niveau.
Det internationale niveau på festivallen er højt og der er
god mediedækning af festivallen. På den baggrund
indstilles festivalen til støtte fra
Kulturarrangementspuljen.

7106 Ole Jørgensen (OAJ)

Aarhus Symfoniske Orgelfestival Aarhus Symfoniske Orgelfestival

150.000,00

0

0

100.000,00

0

7068 Ulla Scharling (USC)

Business by Design

340.000,00

0

0

75.000

0

645.000,00

100.000,00

I alt bevilget

Aarhus Design Week

0 Aarhus Symfoniske Orgelfestival har præsenteret et
ambitiøst program for gennemførelsen af festivalen i
2018.
Festivalen kommer til at præsentere mange af Aarhus
fine orgler, hvor såvel inden- som udenlandske organister
vil fremføre værker på et højt kunstnerisk niveau. Denne
begivenhed forventes at tiltrække et publikum, der ikke
kun er baseret i Aarhus.
På den baggrund indstilles det at Aarhus Symfoniske
Orgelfestivals ansøgning imødekommes.
0
Aarhus Design Week er en spændende videreførelse af
Aarhus 2017 projektet New Danish Modern, som nu
præsenteres i nye rammer på Salling Rooftop og andre
lokaliteter i Aarhus. Med dette koncept forventes
projektet at nå ud til et større publikum end sidste år.
0,00

