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2022
Bevilling 2020 Bevilling 2021 Bevilling 2022 Sekretariatets indstilling

8629 Rytmisk Musik Kirsten Elkjær (KIEL) Dansk Amatør 

Orkesterforbund

DM Brass & Koncertstævne 30.000 0 0 0 0 0 Afslag

8740 Teater Kirsten Elkjær (KIEL) MusicalDanmark LET IT ROCK - En hyldest til The 

Beatles

150.000 0 0 0 0 0 Afslag

8811 Rytmisk Musik Kirsten Elkjær (KIEL) Aarhus Katedralskole Bigbandfestival 60.000 0 0 0 0 0 Afslag

8817 Rytmisk Musik Kirsten Elkjær (KIEL) OHOI! - Bas Under Buen Bas Under Buen 2020 - Aarhus 125.000 0 0 35.000 0 0 Bas under Buen er et årligt tilbagevendende 

arrangement hvor Drum'n 'Bass og beslægtede 

elektroniske genrer er i fokus.Dette arrangement er 

med til at understøtte paletten af forskelligartede 

genrefestivaler og retter sig mod primært det unge 

publikum, som er til stede i en studieby. 

Ansøgningen imødekommes med en bevilling på 

35.000 kr.

Bevillingens størrelse er reduceret i forhold til 

tidligere år med baggrund i puljens begrænsede 

midler samt en stor søgning til 

Kulturarrangementspuljen.

8839 Rytmisk Musik Kirsten Elkjær (KIEL) Metal Royale Royal Metal Fest 2020 150.000 0 0 90.000 0 0 Royal Metal Festival er en årlig tilbagevendende 

begivenhed. For at fastholde festivalen som en del 

af det aarhusianske musikmiljø imødekommes 

ansøgningen med en bevilling på 90.000 kr.

Bevillingens størrelse er reduceret i forhold til 

tidligere år med baggrund i puljens begrænsede 

midler samt en stor søgning til 

Kulturarrangementspuljen.

8883 Rytmisk Musik Kirsten Elkjær (KIEL) Immense Festival Immense Festival 180.000 0 0 0 0 0 Afslag

8620 Klassisk musik Lena Øvig (LØ) Den Danske 

Strygerkonkurrence

Den Danske Strygerkonkurrence 50.000 0 50.000 30.000 0 0 Vi er glade for igen i 2020 at kunne støtte 

konkurrencen for unge professionelle strygere, der 

arrangeres i samarbejde med landes tre klassiske 

musikkonservatorier og Aarhus Symfoniorkester. 

Det forventes at konkurrencen når et stort 

publikum, idet finalekoncerten bliver transmitteret 

af DR P 2, ligesom alle runder streames med billede 

og lyd på konkurrencens hjemmeside.



8800 Tværgående Lena Øvig (LØ) SPOR festival SPOR festival 350.000 350.000 350.000 225.000 0 0 Vi er glade for også i 2020 at kunne støtte SPOR 

festivalen, der  indtager en vigtig plads på det 

musikalske verdenskort, og hvor festivalens 

ambition er at gøre den ny musik og lydkunst 

tilgængelig for et bredt og mangfoldigt publikum.

Det forventes at festivalen, med sine unikke og 

spektakulære produktioner, samt de mange 

internationale partnerskaber, forstærker Aarhus 

brand som musikalsk by. 

SPOR er Aarhus’ internationale festival for 

musikalske oplevelser med et uventet udtryk, der 

taler til alle sanser. SPOR er en af de få 

musikinstitutioner i landet, som insisterer på at 

sætte den danske samtidsmusik ind i et udenlandsk 

perspektiv. 

Med SPOR festivalen indtager Aarhus en vigtig plads 

på det musikalske verdenskort, og festivalens 

unikke og spektakulære produktioner er, sammen 

med de mange internationale partnerskaber, med til 

at give Aarhus et stærkt brand som en by i 

musikalsk verdensliga. 

Ambitionen er at gøre den ny musik og lydkunst 

tilgængelig for et bredt og mangfoldigt publikum, 

hvilke vi bl.a. arbejder med via etablering af stærke 

strategiske samarbejder på tværs af sektorer og 

geografier.

8859 Teater Lena Øvig (LØ) Vilhelmsborg Festspil Vilhelmsborg Festspils opsætning 

af Skammerens Datter

150.000 0 0 50.000 0 0 Tilskuddet gives til Festspillet, der giver talentfulde 

unge, voksne og ældre mulighed for at udvikle deres 

talent på scenen under kyndig vejledning fra 

professionelle kunstnere. Det forventes at 

forestillingen 'Skammens Datter' vil tiltrække ca. 

10.000 publikummer i 2020. 

8888 Tværgående Lena Øvig (LØ) Aarhus Teater og Aarhus 

Domkirken

På Torvet 80.000 0 0 25.000 0 0 Over Torvet er et samarbejde mellem Aarhus Teater 

og Aarhus Domkirke, der startede i september 2019, 

et samarbejde der skal udmønte sig i en række 

kulturelle arrangementer i krydsfeltet mellem 

kirkens og teatrets virker. Tilskuddet ydes til 

arrangementet PÅ TORVET, hvor de to institutioner 

bevæger sig ud fra kirkens og teatrets rum  og 

indtager torvet imellem sig. Med sang og musik vil 

de opsummere de kunstneriske oplevelser og 

tematiske fordybelser, som Over Torvet har bragt 

gennem sæsonen.



8913 Dans Lena Øvig (LØ) Bora Bora Aarhus by Heart 200.000 0 0 100.000 0 0 Aarhus by Heart er et nyt initiativ i Aarhus 

Kommune. En mulighed for at opleve en festival, 

der aktiverer publikum omkring 'kropslig dannelse'. 

Gennem en række aktiviteter skabes et moderne 

forsamlingshus/samtalerum, hvor der kan 

debatteres og findes ny indsigt, gennem den 

kunstneriske kapital i forestillingerne, gennem 

debatmøder, foredrag, workshops, talentudvikling, 

aftenskoleundervisning, mmm.

8734 Kunst Maria Work Nygård 

(RMWN)

Works Art Fair Works Art Fair 100.000 0 0 0 0 0 Afslag

8635 Tværgående Mette Damm (MD) Det Gamle Gasværk VinterStemmer 2020 20.000 0 0 0 0 0 Afslag

8658 Tværgående Mette Damm (MD) Forest Film Association Film i Skoven 2020-2022 350.000 350.000 350.000 75.000 0 0 Film i Skoven er en stor børnekulturbegivenhed i 

Aarhus, der tiltrækker børnefamilier i stor stil og har 

et godt tag i det internationale publikum. Festivalen 

er fint forankret i det aarhusianske kulturmiljø og 

har mange lokale samarbejdspartnere. Festivalen 

skal arbejde på at blive mere økonomisk 

selvkørende på sigt. Der gives alt 150.000 kr. i 2020 

fordelt med 75.000 kr. fra 

Kulturarrangementspuljen og 75.000 kr. fra Event-

puljen. På grund af puljens begrænsede midler gives 

kun en et-årig bevilling i denne omgang.

8690 Litteratur Mette Damm (MD) Folkeuniversitetet i Aarhus LiteratureXchange 2020 400.000 0 0 100.000 0 0 Den internationale litteraturfestival 

LiteratureXchange har markeret sig som en 

nytænkende og ambitiøs festival. Festivalen har 

med et stort publikumstal formået at aktivere hele 

Aarhus ved at udfolde sig i byrummet, på byens 

store scener, på caféer, lokalcentre og på 

kulturinstitutioner som Hovedbiblioteket Dokk1, 

Godsbanen mv. LiteratureXchange gives et tilskud 

på 100.000 kr. fra Kulturarrangementspuljen i 2020. 

8816 Klassisk musik Mette Damm (MD) Aarhus Musikskole Aarhus teaching Expo 40.000 30.000 60.000 20.000 0 0 Der bevilges 20.000 kr. til Aarhus Teaching Expo fra 

Kulturarrangementspuljen i 2020. Der er tale om en 

unik begivenhed i Danmark, der tiltrækker 

internationale deltagere og har høstet stor ros fra 

internationale samarbejdspartnere. Der lægges 

vægt på, at størstedelen af programmet er åbent 

for publikum. På grund af pres på puljen er der ikke 

givet flerårige bevillinger i denne puljerunde.



8820 Litteratur Mette Damm (MD) Vild med ORD UDSAT - Litteraturfestival 2020 150.000 0 0 75.000 0 0 Vild med Ord er en lokalt forankret og levende 

festival med spændende tematikker, der formår at 

tiltrække store litterære navne og ligeledes giver 

plads til lokale forfattere og debutanter. 

Litteraturfestivalen ser ud til at have fundet de helt 

rette rammer på Godsbanen. 

Grundet puljens begrænsede midler og stor søgning 

i 2020 støttes med 75.000 kr. i 2020.

8916 Tværgående Mette Damm (MD) Det Jyske Designbureau aps Aarhus Architecture Festival 

2020

209.000 0 0 75.000 0 0 Aarhus Architecture Festival gennemførte et flot 

program i 2019 og er den eneste festival af denne 

art i Aarhus. Projektet bevilges 75.000 kr. fra 

Kulturarrangementspuljen.

8924 Klassisk musik Mette Damm (MD) Vox Mariæ Stemmer bygger bro 3.350 0 0 0 0 0 Afslag

8689 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Aarhus Jazz Festival Aarhus Jazz Festival 2020 700.000 0 0 500.000 0 0 Aarhus Jazz Festival er fasttømret tilbagevendende 

kulturbegivenheder i Aarhus. Den er som sådan en 

af de aarhusianske kulturbegivenheder, der er med 

til at forme ikke bare det lokale, men også det 

regionale og nationale musiklandkort.

Festivalen har ca. 40.000 gæster, der får 

koncertoplevelser på mellem 40 og 50 spillesteder 

rundt omkring i Aarhus og omegn. Festivalen har 

international klasse og har sin faste plads i den 

skandinaviske musikkalender.

Festivalen arbejder konstant og med succes med at 

udvikle sit internationale og nationale netværk 

ligesom udvikling af præsentations former og 

formidling konstant er en del af festivalens 

ambition. På den baggrund imødekommes 

ansøgningen for 2020 med en bevilling på 500.000 

kr. 

8808 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Stella Polaris Stella Polaris Aarhus 2020 250.000 0 0 100.000 0 0 Stella Polaris er et af de tilbagevendende 

koncertarrangementer i det aarhusianske 

musikbillede. Begivenheden er en af de populære 

udendørskoncerter/-arrangementer, som også er en 

del af den tilbagevendende musikkalender i Aarhus. 

Publikummet, som oftest er 5-cifret, er meget bredt 

sammensat  fra børnefamilier til 

musikgenreinteresserede fra det meste af Jylland.

Aarhus Kommune bevilger derfor midler fra 

Kulturarrangementspuljen til festivalens afvikling i 

2020, dog et mindre beløb i forhold til tidligere år 

med baggrund i begrænsede midler i puljen samt en 

stor søgning hertil.



8831 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) SPOT Festival SPOT Royal 350.000 350.000 350.000 175.000 0 0 I 2017 gennemførte man for første gang Å-

koncerterne hen over sommeren på den særlige 

scene ved Immervad. Koncerterne afvikles hen over 

sommeren med SPOT-Festivalen som arrangør. 

Koncerter afvikles båd med aktuelle up-coming og 

etablerede navne til glæde for både det 

aarhusianske  publikum og byens turister.

Koncerterne afvikles med involvering af de lokale 

cafeer, restauranter og øvrige forretningsliv.

Denne aktivitet vil være med til at slå fast, at Aarhus 

er en kultur- og musikby.

På den baggrund indstilles, at ansøgningen for 2020 

imødekommes med et beløb på i alt 275.000 kr., 

hvor henholdsvis Kulturarrangements- og 

Eventpuljen bidrager med henholdsvis 175.000 kr. 

og 100.000 kr.

8848 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Grim Fest Grim Fest 150.000 150.000 150.000 100.000 0 0 Danmarks Grimmeste Festival er en festival, som 

skiller sig ud i det danske festivallandskab. 

Festivalen er kendt og omtalt nationalt, blandt 

andet på grund af den unikke fysiske ramme, som 

arrangørerne har udviklet over det seneste år for at 

forbedre oplevelsen

Samtidig har man over tid haft talent for at spotte 

små og mellemstore navne før end de for alvor 

bryder igennem, hvilket også gør festivalen 

interessant som pejlemærke. 

Derfor imødekommes ansøgningen også for 2020 

fra Kulturarrangementspuljen ud fra den ansøgte 

profil.

Bevillingens størrelse er reduceret i forhold til 

tidligere år med baggrund i puljens begrænsede 

midler samt en stor søgning til 

Kulturarrangementspuljen.



8919 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) SPOT Festival SPOT City Calling 300.000 300.000 300.000 100.000 0 0 SPOT Festivalen er blevet støttet af Aarhus 

Kommune i gennem mange år og er fortsat en vigtig 

begivenhed for Aarhus og for den danske 

musikbranche. 

Aarhus Kommune ønsker at fortsætte sin støtte til 

afvikling af SPOT-festivalen ude i bybilledet gennem 

SPOT City Calling og især den primære lokation på 

scenen ved Immervad er et vellykket tiltag. Dermed 

opfylder SPOT et ønske fra Aarhus Kommune.  

Denne bevilling suppleres med 100.000 kr. fra 

Eventpuljen. Aarhus kommune ser sig på 

nuværende tidspunkt ikke i stand til at tage stilling 

til en flerårig bevilling.

Bevillingens størrelse er reduceret i forhold til 

tidligere år med baggrund i puljens begrænsede 

midler samt en stor søgning til 

Kulturarrangementspuljen.

8737 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Aarhus Universitet Creative Tastebuds: Taste and 

Sustainability

150.000 0 0 0 0 0 Afslag

8747 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Annie Grundtvig You and Me is One  - Wings of 

Imagination - Musik og 

kunstudveksling på Bali 

10.000 0 0 0 0 0 Afslag

8759 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Det Grønlandske Hus i 

Aarhus

Indvielsesfest for ny kultursal i 

Det Grønlandske Hus i Aarhus

70.000 0 0 0 0 0 Afslag

8771 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Aarhus Pride Aarhus Pride 200.000 220.000 200.000 0 0 0 Afslag

8778 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Handshake Cirkus Jul 250.000 200.000 100.000 50.000 0 0 Denne begivenhed er et nyt tiltal i Aarhus, for børn 

og deres familier. Ansøgningen imødekomme med 

støtte fra Kulturarrangementspuljen og Event- og 

brandingpuljen til at dække udgifter i forbindelse 

med de fysiske rammer i Aarhus samt midler til 

opstart af det nye event i 2020. Bevillingen er 

samlet på 250.000 kr. i 2020. Fordelingen mellem 

puljerne er 150.000 kr. fra Eventpuljen og 50.000 kr. 

fra Kulturarrangementspuljen. 

Der er søgt en 3-årig bevilling, men der bevilges kun 

til det første år med baggrund i, at det er et nyt 

koncept, som skal afprøves og p.g.a. puljens 

begrænsede midler.

8789 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Foreningen NUKIGA Skibet er ladet med stemmer fra 

Grønland

350.500 0 0 25.000 0 0 Kulturarrangementspuljen imødekommer 

ansøgningen og bevilger hermed projektet: Skibet 

er ladet med stemmer fra Grønland kr. 25.000  til de 

kulturelle aktiviteter ved det tværgående event for 

det store tiltag for Aarhus havn.



8821 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Forlaget Fabel Art Bubble tegneseriefestival 500.000 500.000 500.000 50.000 0 0 Kulturarrangementspuljen imødekommer 

ansøgningen og bevilger hermed Art Bubble 

Tegneseriefestival kr. 50.000. til  en styrkelse af 

festivalen, som med placeringen på Dokk1, gratis 

entre samt et højt kvalitetsniveau i programmet 

tiltrækker flere og flere publikummer til festivalen.

8852 Tværgående Pia Buchardt (PBU) this. this. 2019 - this.nordic 100.000 0 0 0 0 0 Afslag

8895 Tværgående Pia Buchardt (PBU) BørnefestiBAL BørnefestiBAL 2020 100.000 0 0 40.000 0 0 Kulturarrangementspuljen imødekommer 

ansøgningen og bevilger BørnefestiBal kr. 40.000. 

Erfaringerne med BørnefestiBal i Aarhus viser at 

eventen har udviklet sig til et populært og meget 

tilgængeligt kulturtilbud for børne-familierne i 

Aarhus. Dette års bevilling er mindre end bevillingen 

de tidligere år med baggrund i puljens begrænsede 

midler samt en stor søgning til 

Kulturarrangementspuljen

8918 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Ungeforeningen UKH Space Festival 2020 125.000 0 0 0 0 0 Afslag

8926 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Rethink Human Being / 

Center for Væredygtighed

VæredygtighedsKonferencen 123.750 0 0 40.000 0 0 Kulturarrangementspuljen imødekommer 

ansøgningen og bevilger hermed 

VæredygtighedsKonferencen kr. 40.000 til støtte af 

de tværkunstneriske indslag.

8936 Tværgående Pia Buchardt (PBU) Aarhus Case Competition Aarhus Case Competition 50.000 0 0 0 0 0 Afslag

6.576.600 2.450.000 2.410.000 2.080.000 0 0I alt ansøgt og bevilliget 


