
Kulturudviklingspuljen, 3. runde 2019

Sagsnr. Kategori Ansøger Titel Ansøgt beløb Bevilling Konsulentens begrundelse Habilitet

8200 Tværgående Filmselvskab FoodFilmFestival2019 200.000 0 Afslag

8266 Tværgående Studio Agnes Bjerre The Inevitable End - Et 

Undersøgende Rum

56.700 0 Afslag

8307 Kunst NoArtDk Natura Viva 40.000 40.000 Kunstrådet finder det konceptuelle udgangpunkt – hvordan vi mennesker ser 

verden ud fra vores egen målestok – interessant, ligesom Kunstrådet ser frem til at 

se det udfoldet i en blanding af forskelligartede medier i KH7 Artspace.

8315 Kunst Galleri Image Photobook Week Aarhus 

2019

75.000 75.000 Kunstrådet støtter gerne denne tilbagevendende event i Aarhus og sætter pris på 

projektets brede samarbejdsflade, interessante program og aflønningen af de 

deltagende kunstnere. Der støttes derfor med det fulde beløb.

8372 Kunst KH7artspace Spatial Projections 45.000 45.000 Kunstrådet glæder sig over samarbejdet mellem alle kunstnerfællesskabets 

forskellige kunstnere og støtter derfor gerne KH7artspaces fællesudstilling Spacial 

Projections i forbindelse med Art Week Aarhus. 

8417 Tværgående ENSEMBLE EDGE En Visuel Koncert 60.000 0 Afslag

8418 Tværgående Aarhus Teater og Aarhus Domkirke Over Torvet 110.000 0 Afslag

8421 Tværgående Miriam Kongstad SHHEARED 23.130 0 Afslag

8422 Tværgående Danseteatergruppen Fuldmåne Vertikal koncert, udvikling 16.572 0 Afslag

8429 Rytmisk musik Foreningen det turkise telt det turkise telt slår rødder 70.000 35.000 Kunstrådet anerkender til fulde Det Turkise Telts ønske om en fysisk konsolidering i 

det kreativt innovative miljø omkring X2. Tilsagnet på 35.000,- gives til den fysiske 

etablering.

8234 Dans SVALHOLM GRAVITY 60.000 0 Afslag

8250 Teater TEATER MY OM LIDT ER ALTING NU 159.423 125.000 Kunstrådet glæder sig til at opleve Teater Mys nye forestilling "Om lidt er alting 

nu", og anerkender dels det altid høje niveau, teatret befinder sig på, samt at 

Teater My er gode til at finde gode samarbejdspartnere, der kan udfordre teatrets 

udtryk, i dette tilfælde Livingstones Kabinet sammen med co-producenten Teater 

Refleksion, som My før har arbejdet sammen med.

8264 Teater Teater Refleksion I nattens lys på ASSITEJ 

Artistic Gathering, Norge

13.707 13.707 Kunstrådet finder at ASSITEJ Gathering er en vigtig platform for Teater Refleksion 

at blive oplevet og netværke på, og giver fuldt tilsagn.

8265 Teater Teateriet Apropos Min bror er en blåhval (tidl. 

Den dag jeg slog op med 

min familie)

140.000 85.000 Kunstrådet ser med glæde, at der er kommet flere nuancer på projektbeskrivelsen 

til Teateriet Apropos kommende forestilling, samt at co-producentens bidrag til 

forestillingen er mere tydelig i det fremsendte budget. 

Derudover glæder det også Kunstrådet, at co-producenten i højere grad 

indlemmer produktionen i deres PR- og udviklingsstrategi, til begge teatres bedste, 

og Kunstrådet glæder sig til at opleve Teateriet Apropos kommende forestilling.

8275 Teater Teatertruppen Stormen v. Ove Raskmark "Edit Beate løvgreens 

oprør"

140.000 50.000 Kunstrådet støtter gerne op om projektet, men opfordrer samtidig Stormen til at 

afsøge andre finansieringsmuligheder, som der også opfordres til i 

puljebeskrivelsen. Der støttes derfor med et mindre beløb end ansøgt.

8288 Teater hvid støj sceneproduktion pAp-kAs 100.000 100.000 Hvid Støj har tidligere med SKAB vist, at teatret kan skabe høj kvalitet i øjenhøjde 

for denne målgruppe.

Med gæstespil på Aarhus Teater er der også potentiale i at nå nye publikummer til 

Hvid Støjs forestillinger, hvilket Kunstrådet bifalder.

Der gives fuldt tilsagn, som også inkluderer Hvid Støjs deltagelse på Aprilfestivalen 

2020 med pAp-kAs. Kunstrådet glæder sig til at opleve Hvid Støjs kommende 

forestilling.

Kasper Daugaard Poulsen 

inhabil



8298 Teater Foreningen Quonga QuongaFest 2019 80.000 80.000 Kunstrådet anerkender Quongas fortsatte arbejde med at samle vækstlagsaktører 

fra hele landet og ser sig i denne ansøgningsrunde, helt ekstraordinært, i stand til 

at yde en fuldfinanciering. 

8309 Dans Bora Bora Contextualizing Dance 50.000 25.000 Kunstrådet støtter gerne dette initiativ, der forhåbentligt kan bringe en større 

interesse for, og kendskab til, koreografisk arbejde og praksisser ind i de 

dramaturgiske rækker, og skabe en tiltrængt udveksling mellem dansen og 

dramaturgien.

8317 Dans dadadans Satans Skønhed! 70.000 0 Afslag

8319 Teater Teaterforeningen Grummes Teater Jagten på magten 120.000 0 Afslag

8334 Dans Himherandit Productions Champions 80.000 80.000 Kunstrådet ser med glæde, at forestillingen Champions har fået tilføjet en 

personlig vinkel, som giver større dybde til værket. Det giver forestillingen en 

relevant vinkel, som tager fat i individets indre kampe og eksternaliserer disse i en 

fysisk manifestation. 

Samtidig glæder Kunstrådet sig over, at Himherandit med Champions arbejder 

målrettet på at få nye publikumsgrupper til at interessere sig for moderne dans, og 

Kunstrådet ser frem til at opleve forestillingen.

8336 Tværgående Himherandit Productions Talking GENDERS Youth 100.000 0 Afslag

8343 Teater Teater9Liv En kat i en tom lejlighed 60.000 30.000 Kunstrådet ønsker at anerkende, at en forestilling, som har høstet fine 

anmeldelser, får mulighed for at blive genopsat og set af flere publikummer.

Dog finder Kunstrådet det helt generelt problematisk, at teatre i Odense og 

København ikke betaler den reelle forestillingspris for at modtage gæstespil, men i 

stedet lader de gæstende teatre spille på døren, hvor der burde have været et 

decideret forestillingshonorar.

Kunstrådet opfordrer herudover Teater9Liv til (i samarbejde med de besøgte 

teatre) at tage kontakt til de litterære miljøer, som findes i de pågældende byer for 

at udvide publikumsgrundlaget. 

Kasper Daugaard Poulsen 

inhabil

8411 Dans DON GNU FODGÆNGER 100.000 100.000 Don Gnu gør lige præcis det, som er deres strategi - at gøre moderne dans 

tilgængelig for flere. Med Fodgænger, som første del af en trilogi om at være til 

stede i verden, ser Don Gnu ud til at fortsætte denne strategi.

Kunstrådet finder det en smule problematisk, at co-producentens bidrag til 

produktionen ikke er højere, men glæder sig til at opleve denne kommende 

forestilling, som gives fuldt tilsagn.

8414 Teater Teater Fluks DMNS-lab 75.000 40.000 Kunstrådet finder projektet sympatisk og interessant, men kan, på baggrund af det 

foreliggende grundlag der endnu synes at befinde sig på et meget tidligt stadie, til 

trods for at der er tale om et laboratorieprojekt, kun yde en mindre støtte til 

projektet.

8055 Kunst Astrid Gjesing Alt forladt – fra krig til 

kaffebord

217.750 0 Afslag Birgitte Ejdrup Kristensen 

inhabil

8071 Kunst Medborgerskab, Teknik & Miljø Parking Art i Busgaden 75.000 0 Afslag

8118 Kunst Lyngsø-Light Light Field 250.000 25.000 Kunstrådet yder gerne støtte til Lyngsøs og Lights lysinstallation Light Field. 

Installationen har et sympatisk budskab, som Kunstrådet bakker op om at 

fremhæve. Kunstrådet undrer sig dog over køb af plastflasker i netop dette 

henseende.

8135 Kunst Anna Cecilia Boye Leitao Hopelessly devoted to you 30.087 20.000 Kunstrådet støtter gerne professionelle kunstnere, som vender tilbage til byen, i at 

få fodfæste og etablere sig. Vi finder desuden kunstnerens univers finurligt og med 

potentiale. 



8229 Kunst Nej Tak, Farvel Out of The Blue 78.900 50.000 Kunstrådet støtter gerne det legende borgerinddragende grafiske design-projekt, 

Out of The Blue på Ovartaci Fields Satellite Museum. Vi får et indblik i 

AARHUSMAKERS spændende grafiske univers og besøgende indrages i en 

designproces udfoldet på collageagtig vis. 

Kunstrådet havde dog gerne set at ansøger i langt højere grad forholdt sig til hvem 

målgruppen for projektet er samt hvordan projektet formidles til målgruppen og til 

offenligtheden i øvrigt. Se evt. Puljebeskrivelsen under Kriterier.  

8256 Kunst Albert Elias Grøndahl Byen bag Skoven 103.387 50.000 Publikationen Byen Bag Skoven er en spændende undersøgelse og visuel fortælling 

om det kunstneriske miljø på og omkring Ovartaci. Kunstrådet finder det 

medsendte materiale meget lovende, og støtter derfor gerne projektet.

Kunstrådet havde dog gerne set at ansøger i langt højere grad forholdt sig til hvem 

målgruppen for projektet er, samt hvordan projektet formidles til målgruppen og 

til offenligtheden i øvrigt. Se evt. Puljebeskrivelsen under Kriterier.  

8267 Kunst Foreningen for Samtidskunst Aarhus Artspace 92.250 50.000 Kunstrådet støtter gerne op om dette fine projekt, der eksponerer en lang række 

dygtige billedkunstnere.

Kunstrådet sætter også stor pris på at modtage en samlet ansøgning på disse 

mange fine projekter og dertilhørende udgifter til materiale mm.

8291 Kunst Louise Sparre ’Accommodating the 

Present’ 

70.850 50.000 Kunstrådet støtter gerne jeres fælles udstilling i og samarbejdet med 

udstillingsstedet Horse & Pony i Berlin. Kunstrådet finder udvekslingen af 

kunst/kunstnere vigtig og frugtbart for det videre arbejde.

8308 Kunst muuni, birgitte munk Enter 65.326 35.000 Kunstrådet støtter jeres lithauenske og danske samarbejde og glæder os til at se 

det grafiske og installatoriske værk Enter udfoldet

8314 Kunst Udstillingsstedet Spanien19C Meteor Hunt 11.200 11.200 Kunstrådet finder det særdeles fint, at en udenlandsk kunstner interesserer sig for 

og kunstnerisk bearbejder et lille stykke Aarhus-historie og giver fuldt tilsagn.

8332 Kunst Astrid Skibsted Open Lines 10.450 10.450 Kunstrådet giver fuldt tilsagn til denne udstilling, som også gennem workshops og 

demonstrationer giver publikum fin indsigt i vævningens teknikker.

8337 Kunst Mads Greve Homesick 20.000 0 Afslag

8346 Kunst Johanne Lykke Udstillingen, "Harvesting 

The Sun"

25.000 0 Afslag

8358 Kunst Pamela Grombacher The Tart with the Cart: Sex 

and Vulnerability in Ireland

16.250 16.250 Kunstrådet giver fuldt tilsagn til The Tart with the Cart. Kunstrådet er begejstret for 

dette input til Art Week Aarhus, som gennem både paneldebat og video giver 

publikum indsigt i den politiske scene vedr. seksualitet i Irland.

8380 Kunst Sasha Rose Richter & Pamela Grombacher Grös/Grasses 18.900 18.900 Kunstrådet finder disse strikkede og nærmest levende landskaber meget 

fascinerende. Kunstrådet håber, at de bagvedliggende tanker bliver formidlet og 

opfordrer kraftigt til, at der undersøges og tages kontakt til lokale strikkeklubber, 

som vil opleve strikketøjets kunstneriske potentiale og derved udvide 

udstillingsstedets publikumsgrundlag.

8387 Kunst Patricia Salla DECONSTRUCTING, 

DISTORTING, QUEERING 

BLUE COLLAR DREAMS

28.000 0 Afslag

8413 Kunst Sasha Rose Richter & Pamela Grombacher Through the Veil: Caoimhe 

Kilfeather & Aske Sigurd 

Kraul

13.200 10.000 Kunstrådet støtter den materielle og site-specifikke udstilling i udstillingsstedet se! 

og ser frem til at se stedet udforsket såvel ude som inde i ler og metal i en vigtig og 

frugtbar udveksling af kunst og kunstnere.



8415 Kunst Marianne Jørgensen 3 indianer heste 23.510 15.000 Kunstrådet finder det interessant, at man vil forsøge at ophæve grænserne mellem 

betragter og det betragtede ved at lade publikum bevæge sig rundt som 

"anonymt" kunstværk og beskue beskuerne.

8427 Kunst Julie Bach Made in Greenland - Del 3 15.000 15.000 Kunstrådet har med interesse og anerkendelse fulgt Julie Bachs projekt Made in 

Greenland, og støtter gerne denne 3. og sidste del af projektet.

8221 Kunst Anne Dyhr Et håndarbejde til Mor og 

andre Kvindeobjekter 

(arbejdstitel) 

52.000 40.000 Kunstrådet støtter gerne denne udstilling, hvor der både er taget fint stilling til de 

tre forskellige kontekster/kulturer værkerne optræder i i de tre forskellige 

butiksvinduer, det personlige afsæt og den undersøgende tilgang til, hvordan de 

forskellige lag fletter sig ind i og går i dialog med hinanden.

8225 Tværgående 365TEKSTER / Lyd+Litteratur Festival Lyd+Litteratur Festival 2019 100.000 80.000 Lyd+Litteratur Festival er en vigtig festival for det aarhusianske kulturliv. 

Kunstrådet finder, at det er et meget stærkt program, som festivalen præsenterer i 

år og bifalder, at der stadig er fokus på kønsfordelingen af de optrædende.

8228 Litteratur Steen Bach Christensen Researchrejse 20.000 18.000 Kunstrådet støtter gerne ansøgers researchrejse og ser frem til at se erfaringerne 

udmønte sig i et færdigt romanprojekt. 

8235 Litteratur johs thorst / Dansk Forfatterforening Aarhus Den Litterære Frisørsalon 7.000 7.000 Kunstrådet finder de tre frisør-arrangementer charmerende og interessante og 

ønsker at bakke fuldt op om deres gennemførelse.

8242 Tværgående Tanja Nellemann Poulsen OMSLAG 90.000 50.000 Kunstrådet yder gerne støtte til det inspirerende samarbejde mellem forfattere og 

kunstnere om OMSLAG, som i kraft af udstillingen på KH7 også kommer det 

Aarhusianske publikum til gode. I forlængelse af blandt andet en vurdering af 

projektets øvrige tilknytning til Aarhus har Kunstrådet dog besluttet at give et 

mindre tilskud end ansøgt. 

8270 Kunst Mette Braüner The Somersault 35.000 0 Afslag

8274 Kunst Hanne Nielsen & Birgit Johnsen Blæser ved Havet 36.000 36.000 Kunstrådet finder beskrivelsen af værket meget overbevisende og finder ligeledes 

den beskrevne visning i et hus ud til havet og visningssammenhængen MEETINGS 

rigtig fin. På den baggrund, samt kunstnernes tidligere flotte produktioner, støttes 

projektet med det fulde beløb.

8304 Kunst KKArt Blow me away 50.000 50.000 Kunstrådet er begejstret for skitserne til  Signe Klejs' soloudstilling Blow Me Away 

på Galleri Image og yder derfor fuldt tilsagn til projektet.

8359 Kunst Sophia Ioannou Gjerding Værkproduktion til ARoS 

udstilling

42.896 0 Afslag

8363 Teater Teaterhuset Filuren / Ditte Felding Den Dobbelte 

Kommunikation, 

genansøgning

30.000 30.000 Kunstrådet er meget positiv over den udvikling projektet har været igennem, som 

Kunstrådet mener vil øge samarbejde og vidensdeling også ud over nærværende 

projekt. Kunstrådet giver derfor fuldt tilsagn på ansøgningen.  

Thorkild Andreasen 

inhabil

8364 Kunst Ditte Lyngkær Pedersen Læren om mennesket 

gennem kunsten

35.000 35.000 Kunstrådet har med stor interesse læst det fremsendte materiale, og oplever 

projektet som vigtigt og som en god formidling af vigtige kunstneriske spørgsmål i 

krydsfeltet mellem kunst, kuratering og etnografi. Kunstrådet vil dog opfordre 

ansøger til at insistere på en bred spredning og formidling af de færdige podcasts, 

fx via forankring i en institution som Moesgaard Museum eller en lignende 

platform. 

8386 Litteratur Litteraturcenter Hverdagen er flyttet ind 19.000 19.000 Kunstrådet støtter gerne det spændende og relevante seminar om 

moderskikkelsen. Kunstrådet vil samtidig opfordre til, at der tænkes i alternative 

formidlingsbaner forud for seminaret, så der sikres en bred outreach. Det kunne 

eksempelvis være gennem et samarbejde med Bedre Barsel og Barselshuset i 

Aarhus. 

8392 Kunst Tanja Nellemann DOKTOR BOG 11.911 10.000 Kunstrådet støtter gerne dette performative indslag på bogmessen, hvor bogen 

bearbejdes/omdannes til et skulpturelt objekt. 

8430 Tværgående Typothon Kunsthåndværk og design 50.000 0 Afslag

8066 Tværgående johs thorst / Dansk Forfatterforening Aarhus Musik- og poesiværksted 

med Peter Sommer                           

35.000 25.000 Kunstrådet bifalder initiativet, og finder dette arrangement, de stillede spørgsmål, 

samt persongalleriet spændende. Kunstrådet støtter derfor gerne projektet. 



8197 Tværgående CW Group ApS Cluster Square 85.000 0 Afslag

8212 Tværgående Tam Vibberstoft Veninde, hustru, mor 7.600 7.600 Kunstrådet støtter gerne dette fine projekt og tror på et frugtbart samarbejde 

mellem netop disse aktører.

8226 Teater FO-Aarhus/D-factor Jeg kan ikke se dig 80.000 0 Afslag

8292 Tværgående Union For Open Vocalism ved Holger Hartvig 

Sodtmann Nielsen

Leviathan (i samarbejde m 

Århus Kunsthal og Piscine)

19.000 0 Afslag

8300 Tværgående Kulturmarkt THE TRIBE 80.000 0 Afslag

8318 Tværgående Artcore Creatives AC Showcases 28.000 0 Afslag

8321 Tværgående Martin Thim Tømmergaard Queen's Speech 200.000 0 Afslag

8323 Tværgående Dansehallerne 4RUM (arbejdstitel) 300.000 0 Afslag

8344 Tværgående VINKaarhus VINK POP UP 33.800 25.000 Kunstrådet ønsker i høj grad at støtte op om disse arrangementer, der kombinerer 

flere kunstarter og lader kunstnere fra de forskellige kunstarter krydsbestøve 

hinandens udtryk. Med VINKmagasinet som distributionsplatform, er der også 

grundlag for at nå ud til de interesserede publikummer. 

8366 Tværgående Center for Væredygtighed (Rethink Human 

Being)

VæredygtighedsKonference 

med kunst

150.000 0 Afslag

8369 Kunst KTGworks Dada Performance festival i 

Ameno 

17.000 17.000 En rejse til Dada Performance festival i Ameno, Italien støtter Kunstrådet gerne. 

Det er oplagt at invitationen er rettet til en af Aarhus’ kunstnere, som i mange år 

har arbejdet i et DADA-agtigt felt, og som til denne festival vil blende reallyd 

optaget fra selve rejsen til Italien og arbejdende maskiner og objekter.

8374 Tværgående Sew Flunk Fury Wit Corpo Surreal 75.000 32.000 Sew Flunk Fury Wit repræsenterer noget af det ypperste inden for dansk 

dukketeater for voksne, og inkorporerer mange kunsteriske udtryk i deres 

dystopiske og dragende universer. 

Kunstrådet vil gerne anerkende, at teatret lægger verdenspremieren i Aarhus og 

ønsker at matche Katapults bidrag til forestillingen.

8390 Tværgående Søren Hein Rasmussen Bog om Dødens livshistorie 35.000 0 Afslag

8397 Tværgående Secret Hotel EARTHBOUND 2020 100.000 100.000 Kunstrådet støtter med fornøjelse fortsættelsen af Earthbound og et 

vedkommende, mangfoldigt vidensdelingsformat, med en stærk outreach-

dimension.

8428 Tværgående USE academy / Foreningen Rosensgade 11 

(non-space)

Deconstruct 70.000 0 Afslag


