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Sigrids Stue v. Nieghbourhood Remarks

Tegneskolens Nytårsudstilling

Ansøgt beløb
10.000
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Lindhardt & Ringhof

Den Nydanske Kvindekamp

54.482

Bevilling

Indstilling

10.000 Projektgruppen finder ideen om at skabe en udstilling, som
bygger på en række workshops, i Sigrids Stues Tegneskole i
løbet af 2017, interessant og meget oplagt. Det er en rigtig god
måde at sætte fokus på Sigrids Stues Tegneskole med at vise
hvad børnene har lavet igennem året der er gået, og samtidig
vægtes det at det er skabt i samarbejde med forskellige
kunstnere, lokale partnere og aktører. Projektgruppen støtter
gerne initiativet.
10.000 Der er tale om et interessant arrangement, som
projektgruppen gerne vil støtte op om. Projektgruppen har
noteret, at I ikke har lokale samarbejdspartnere. Derfor
opfordres I til at involvere lokale aktører som biblioteket og
diverse kvindeforeninger, således at arrangementet kommer
bredt ud til lokalbefolkningen.
Budgettet udviser et underskud, som Her og Nu puljen ikke
kan dække. I bedes derfor fremsende et nyt korrigeret budget,
hvor det fremgår, hvorledes I finansierer underskuddet.
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Arkitektur i Gellerup
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Gellerup Fællesråd

8.220 Ideer der samler - Brabrand - Aarslev - Gellerup
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Udtryk, Indtryk, Aftryk... (Op- og Afladninger / LiteratureXchange)
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10.000 Der er tale om et godt initiativ til at skabe byliv i Gellerup. Det
bifaldes endvidere, at der er tale om et samarbejde mellem
flere forskellige aktører i området.
10.000 "Den opdelte by" er et interessant arrangement, som har fokus
på at udfordre måden vi oplever Gellerups transformation, når
nye og gamle bygninger og kulturer mødes. Indholdet i
arrangementet ligger indenfor formålene med Gellerup
Kulturmidler, og derfor tildeles der støtte til arrangementet.
10.000 Ansøgningen kan imødekommes da den falder ind under
Gellerup Kulturmidlers formål og kriterier. Der er tale om et
godt og interessant kulturprojekt, som bygger videre på
initiativer der allerede er til stede samtidig med at det støtter
det kulturelle vækstlag.
5.000 Ansøgningen tildeles delvist støtte, da projektet understøtter
visionen om, at Gellerup bliver en åben og attraktiv bydel.
Støtten bevilges til dækning af udgifterne til en workshop,
samt kulturel optræden og transport.
I opfordres til at søge Gellerup Kulturmidler, hvis det viser sig
at nogle af de ideer der fremkommer på workshoppen passer
ind i puljens formål.
10.000 Kunstrådet finder projektet både originalt og sympatisk og
støtter gerne researchrejsen til Nuuk.
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10.000 Der er tale om et fint projekt, som falder ind under puljens
formål. Ansøgningen kan derfor imødekommes.
2.760 Projektgruppen støtter gerne arrangementet Markedsdag på
Fredspladsen, og bakker op om det gode initiativ.
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10.000 Der er tale om et spændende projekt, som falder godt i tråd
med Her og Nu puljens formål, som blandt andet er at
opkvalificere det kulturelle vækstlag. Undervisningsforløbet
virker gennemarbejdet, der er egenbetaling fra Yalla.dk og der
er et samarbejde med FO Aarhus.
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10.000 Der er tale om et nyt og interessant samarbejde mellem
Gobaad Kulturforening, Sigrids Stue og Filmselvskab.
Arrangementet afvikles som en del af FoodfilmFestivalen og
ligger indenfor formålet med Gellerup Kulturmidler.
Ansøgningen kan derfor imødekommes.
9.215 Der er tale om et godt arrangement under FoodFilmFestival,
som sætter fokus på temaet: Hvad er Danmark, og hvem er
danskerne? Kombinationen af fremvisning af dokumentarfilm
og oplæsning af digte er interessant og falder indenfor
formålet med Gellerup Kulturmidler
9.950 Filmselvskabet og Andromeda har startet et spændende
samarbejde op, som lægger ud med en aften i chilliens tegn i
Andromeda. Her vises der film og der afholdes en
chilliworkshop. Arrangementet falder ind under Gellerup
Kulturmidlers formål, og ansøgningen kan derfor
imødekommes.
9.800 Et spændende tema sat ind i et interessant format, hvor
madworkshop kombineres med filmvisning. Et event der falder
indenfor Her og Nu Puljens formål og derfor kan støttes med
midler.
126.725

