Tildelinger PUKK ‐ Puljen til Ung Kunst og Kultur pr. 20.06. 2019
Sagsnr.
7754

Ansøger
Foreningen for
Samtidskunst

Titel
Camoufleurs

Ansøgt beløb
Indstilling
Begrundelser
15.000,00
6.000,00 Et godt og spændende projekt, som kan støttes af PUKK. Ansøgningen
imødekommes kun delvist, idet der ikke gives støtte til honorar til kunstner og
kurator.
8.000,00
4.000,00
Et godt initiativ som skal danne platform for unge forfattere og oversættere, så
deres stemmer bliver hørt. Ansøgningen imødekommes delvist, idet der gives
tilskud til de to første arrangementer. Ønsker I herefter at afholde flere
arrangementer, opfordres I til at søge PUKK igen.

7774

Tidsskriftet henfald

Den nye litteratur i Aarhus

7776

Patricia Salla

Neptune: Performancekunst Salon

10.000,00

10.000,00

7783

VINKaarhus

VINK POP UP

10.000,00

10.000,00

7804

Teater JENS

PROCESS FESTIVAL pilot‐projekt

1.200,00

1.200,00

7822

Selina Rom Andersen

Herta Müller rejser hjem

10.000,00

6.000,00

7893

Zuzanna Agata Zywert

Anderledes filmarrangementer i
Kvindemuseet

4.000,00

4.000,00

7896

Nana Nancy Grouleff

De indersete Følelser

1.000,00

1.000,00

7899

Ellen Marie Yde Kjær

Femurs Pressepakke (Livesession)

6.500,00

0,00

Det er en virkelig god idé, at forbinde forstaden med centrum og på den måde
danne bro mellem stederne. Ligeledes er der tale om aktiviteter, som falder ind
under PUKK's formål.
Ansøgningen falder indenfor formålet med PUKK og kan derfor imødekommes.
Et virkelig fint og spændende projekt, som falder godt i tråd med PUKK's
formål.
Et humoristisk, eksperimenterende og kunstnerisk projekt, som falder ind
under formålet med PUKK. Ansøgningen imødekommes delvist, i det der ikke
gives tilskud til flybilletterne.
Bevillingsudvalget finder, at projektet har potentiale til at nå ud til et bredere
publikum, end det der kan forventes at finde vej til de to planlagte
arrangementer. I opfordres derfor til at tænke i en bredere pr, så I når flere
potentielle publikummer.
Tre spændende arrangementer, som falder ind under PUKK's formål.
Ansøgningen imødekommes derfor.
Bevillingsudvalget har en opmærksomhed rettet mod det faktum, at det ikke er
gratis at se filmene, selvom det står skrevet således i ansøgningen. Udvalget
finder det ligeledes problematisk, at Kvindemuseet indgår aftaler som betyder,
at det reelt ikke er muligt for arrangøren at få en indtægt på arrangementerne.
Et spændende arrangement der falder godt ind under formålet med PUKK.
Afslag

7908

Fritter, Fadøl &
Forestilling

Fritter, Fadøl & Forestilling

10.000,00

10.000,00

Bevillingsudvalget finder, at der er tale om et spændende og indbydende
projekt, som virker folkeligt, festligt og udviklende i den forstand, at det kan
danne grobund for mere. Spændende idéer om at det skal skabes med en flad
struktur.

7909

Mads Frost

HOMOPHOBIA

8.200,00

5.000,00

7912

Jacob Meier

Alt Forladt

10.000,00

10.000,00

7914

Rune Aslak Rasmussen Nu‐Urban

3.600,00

3.600,00

7930

Peer Jon Ørsted

Harbour life: fotojournalistisk
soloudstilling (arbejds titel)

10.000,00

10.000,00

Et super spændende projekt og et meget relevant tema. Projektet falder
indenfor PUKK's formål, og ansøgningen kan derfor støttes.
Et velplanlagt og frivillig drevet projekt, der inddrager flere aktører. Projektet
støtter Aarhus' unge talenter. Samtidig lægger projektet op til læring og
fordybelse for andre end blot de medvirkende.
Et godt og spændende arrangement, som falder fint ind under formålet med
PUKK.
Der er tale om et stort og spændende projekt, med mange gode
samarbejdspartnere. Projektet falder ligeledes indenfor PUKKs formål, og
derfor kan der bevilges et tilskud.
Tilskuddet må ikke anvendes til godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste.

7941
7943

Daniel Dahl Jensen
Frederik Niemi Helsø

Tilst‐sagen
Waste2Wonder

20.000,00
9.500,00

0,00
0,00

Afslag
Afslag

7950

Olivia Rode Hvass

Medieval Borders

10.000,00

0,00

Afslag

7959

Miriam Rehr Møller

Gemt Guld

10.000,00

10.000,00

7989

Javier Esteves

Colour Aid Kit

10.000,00

9.000,00

7768

Kean Jørgensen

Creative Collective

5.500,00

5.500,00

Bevillingsudvalget har besluttet at bevillige det fulde beløb til det sympatiske
projekt, idet de vurderer at den kreative tilgang til at gøre en forskel med
udgangspunkt i en bæredygtig tankegang er interessant at støtte op om.

7934

Foreningen ROU

På ROU ved Institut For (X)

8.500,00

8.500,00

7954

Sebastian Egholm Lund Eat 'n' Read

8.000,00

8.000,00

Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch den 11.4. at give projektet tilskud, fordi
det har fokus på vækstlaget indenfor musikken.
Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet med det fulde beløb, fordi de
finder det nytænkende med litteratur og mad og vil derudover gerne bakke op
om et projekt, der sætter fokus på ungdom og litteratur.

7962
7966
7974

Emma Sørensen
Daniel Aneto Olesen
Juliane Kipp

3.950,00
2.600,00
10.000,00

0
0
2.700,00

Forestilling: Før vi ved af det
IND TIL BENET
GUERILLA

Et fint musikalsk projekt med et interessant format som bevillingsudvalget
ønsker at støtte med det fulde beløb.
The grant Committee finds the project very interesting and original and has
therefore decided to grant the project 9.000 kr. It can't grant the full amount
since PUKK doesn't support catering costs.

Afslag
Afslag
Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet til opstart og fernisering som
beskrevet i ansøgningen.

7983

Daregender

SEXEDE SUCCESER OG GRÆNSELØS
ROMANTIK ‐ vol. 2

10.000,00

0,00

7992
7993

Musikhavnen
Ann‐Sofie Hoffmann
Grøndal
Moody Mongoose I/S
Super8 (Projekt:
SKYGGEN)

Musikhavnen
EN DØDSCYKLUS

10.000,00
10.000,00

0,00
10.000,00

Afslag
Bevillingsudvalget har valgt at støtte projektet.

Musikvidoe Niklas Runge
Super8 (Projekt: SKYGGEN)

9.800,00
10.000,00

0,00
10.000,00

Afslag
Bevillingsudvalget vil gerne give fuld støtte til projektet, fordi det er et initiativ
båret af frivillighed og passion og virker gennemarbejdet og ambitiøst.

Sputnik Dayparty 2.0 ‐ Spot Festival

7.000,00

3.250,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet, da det virker som et nytænkende
og gennemarbejdet projekt med en spændende vinkel i form af
kunstnerkollektiver. Bevillingsudvalget har valgt at støtte delvist og således
ikke til lokaleleje, da GRISK fremgår som en samarbejdspartner.

8018
8021

Afslag

8028

Sputnik Music
Collective

8193

Marie Krog Rasmussen Litteraturmagasin af unge til unge

10.000,00

10.000,00

Bevillingsudvalget ønsker at støtte det spændende projekt og den gode idé,
fordi det henvender sig til de yngre unge og samtidig er brugerinddragende.

8194

Nordic Room

Dayparty på Sydhavnen

9.500,00

7.000,00

8196

MandSnak Aarhus

10.000,00

6.192,00

8198

FællesSkaberiet

Sexede Succeser og Grænseløs
Romantik
Sammen FællesSkaber vi
SambaMaX XXL

10.000,00

10.000,00

Et godt og spændende arrangement, som har mange spændende
samarbejdspartnere. Ansøgningen imødekommes kun delvist, idet der ikke
ydes tilskud til forplejning.
Bevillingsudvalget har besluttet at støtte op om projektet ved at yde tilskud til
transporten.
Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch den 11.4.2019 at bevillige projektet
tilskud, fordi det blev fremlagt som et meget sympatisk projekt, hvor det at
skabe noget kreativt sammen er i fokus, og hvor tilskuddet skulle være med til
at åbne op for at flere kunne inviteres med til at være med til at skabe.

8201

TeaterJENS

PROCESS FESTIVAL

25.000,00

25.000,00

8209

Teater Pappenhejmer

Satans saltede røvhul ‐ en
depressionskomedie

3.000,00

3.000,00

Bevillingsudvalget udvalgte dette projekt til at være kunstnerisk interessant og
tilstrækkeligt udviklet til at kunne modtage tilskud som et af puljens spydspids‐
projekter til Live Pitch den 11.4.2019. Projektet understøtter vækstlaget
indenfor teaterverdenen og er kunstnerisk ambitiøst, hvilket bevillingsudvalget
gerne vil støtte op om ved at give projektet mulighed for at gå efter
ambitionerne.
Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet. Det lyder som en god, sjov,
gennemarbejdet og spændende forestilling, der tager fat i et vigtigt emne uden
berøringsangst.

8210

LUFTKYS kunstgruppe

Suite No. X

9.611,00

9.611,00

8211

LUCID

Zolitude Swamp

25.000,00

25.000,00

8213

Det Turkise Telt

Painting towards the Unknown

10.000,00

0,00

8215

Olivia Fridahl Willman

Eletronic nails studio

4.000,00

4.000,00

8217

Mathias Riis Andersen

Marie Sold ‐ Arhus Artspace
udstilling
Gustav Hooge Poulsen Enter the green

2.000,00

0,00

3.820,00

3.820,00

8219

Fritter, Fadøl &
Forestilling

25.000,00

25.000,00

Bevillingsudvalget har besluttet at støtte projektet, fordi de gerne vil støtte op
om et spændende samarbejde mellem kunstakademier med et godt stabilt
kunstnerteam som arrangører.
Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch den 11.4.2019 at give projektet tilskud,
fordi det frivillige aspekt er et vigtigt udgangspunkt for projektet og der
samtidig er gjort nogle gode overvejelser om målgruppen og muligheden for at
kombinere fællesskab med en kulturoplevelse.

8248

Kurator Simone Aalbæk (Foreløbig titel): Body diseased
Christiansen

3.500,00

2.600,00

Bevillingsudvalget har besluttet, at støtte det interessante projekt.

8294

RUM

Etablering af RUM‐fællesskabet

10.000,00

0,00

Afslag

8434

Sally Messell‐Dalgaard

Introduktion til Magic The Gathering

3.285,00

0,00

Afslag

8450

Frontløberne

SHOW OFF

10.000,00

5.000,00

8452

Ciliane Stubkjær Jensen Sabbatår

10.000,00

0,00

8218

Fritter, Fadøl & Forestilling

Bevillingsudvalget ønsker at støtte projektet, fordi det er et ambitiøst, relevant
og udfordrende projekt, som skaber mulighed for nye og interessante
oplevelser.
Bevillingsudvalget valgte til PUKK Live pitch at yde tilskud til projektet som en
del af festivalen i uge 23 og 24 i Europæisk Kulturregion. Projektet bygger
videre på samarbejdet mellem erhverv og kunstnere, der opstod i 2017 i Skejby
Business Park og samtidig udfordrer projektet den traditionelle udtryksform
en kunstudstilling har og eksperimenterer med brugerinddragelse og
happenings.
Afslag
Bevillingsudvalget ønsker at støtte projektet, fordi det virker ambitiøst, syret
og med en kunstnerisk ambition. Derudover har det et realistisk budget og plan
for afholdelse.
Afslag

Bevillingsudvalget vælger at støtte det spændende arrangement, idet
synliggørelsen af det unge kreative vækstlag ses som et vigtigt element at
bakke op om.
Afslag

8461

Ungeforeningen i
ungdomskulturhuset
UKH

Housewarming ‐ UKH

25.000,00

25.000,00

8463

Andreas Horsfeldt
Jensen
Mathias Holmenlund
Snedker

RUSugen 2019 ‐ Debat om terror

5.000,00

0,00

Afslag

Dem Vi Var

10.000,00

0,00

Afslag

8478

Limbo Collective

The Beach 2.0 (sidste år: The Beach)

10.000,00

0,00

Afslag

8482

Musiksak

MusikSak Sommercamp

10.000,00

0,00

Afslag

8483

Wejse Media

Earthbound

7.000,00

0,00

Afslag

8486

Amanda Louise
Øl og Litteratur
Williams & Magnus Juhl

2.500,00

1.000,00

Bevillingsudvalget vil gerne yde støtte til honorar til det sjove og anderledes
projekt, der også tænker de unge digtere ind og giver dem en platform.

8490

Gustav Mikkelmann
Aaen

Endnu Utrykt

7.900,00

1.000,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte det gode projekt og den gode idé med at
tage sine medforfattere under armen.

8491

Wejse Media
I alt

Earthbound

10.000,00
533.466,00

0,00
Afslag
310.973,00

8470

Bevillingsudvalget valgte til PUKK Live pitch at yde tilskud til projektet som en
del af festivalen i uge 23 og 24 2019 i Europæisk Kulturregion.
Bevillingsudvalget bakker op om videreudvikling af Ungdomskulturhuset, der
kommer til at foregå i nye rammer på det gamle Amtssygehus. Huset har sit
udspring i opstarten af Kulturhovedstad 2017 og derfor er en del af den legacy
Kulturhovedstadsprojektet efterlader, hvorfor det også matcher godt ind i
Europæisk Kulturregions festivalprogram.

Ansøgninger der har fået tildelt støtte ved PUKK Live Pitch den 22. juni 2019.
8503

Aysha Amin

Gentri‐fried Friday

9.500,00

7.500,00

8506

Julie Prezebe

Venus

6.000,00

6.000,00

8508

Sally Messell‐Dalgaard

Storage

3.000,00

3.000,00

Super arrangement med en god blanding af mad, musik og film. Der er
potentiale til at mange unge vil deltage. Dejligt at arrangementet ligger
udenfor Aarhus C.
Venus er et spændende fotoprojekt, som falder godt i tråd med PUKKs formål.
Det er rigtig godt, at billederne vises flere gange, så udstillingen når ud til en
bred gruppe af unge.
Bevillingsudvalget ønsker at støtte projektet, fordi det er utraditionelt,
ambitiøst, og med en kunstnerisk ambition, der samtidig har et fint blik for at
nå ud til en ny målgruppe.

8521

Konrad Høngaard
Nielsen

Kuratoren er hjemme i 77m3

I alt
I 2019 er der i PUKK til uddeling:
350.000 kr.
Der er den 12.07.19 i alt bevilget: 332.473 kr.
Der er den 12.07.19 tilbageført:
5.148 kr.
Der er til uddeling resten af 2019:
22.675 kr.

5.000,00

23.500,00

5.000,00

21.500,00

Et interessant projekt, hvor kuratorens rolle er anderledes end normalt. Til
projektet inviteres mange unge vækstlagskunstnere til at bidrage.

