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Kategori
Tværgående

Ansøger
Between Music

8872

Kunst

8876

Tværgående

8878

Tværgående

Titel
Seminar om
publikumsudvikling
Jacob Remin / Gustav Skyen i Jylland
Hoder
Usbekiske initiativer Drømmerejse til
forening
Usbekistan
Marybell Katastrophy intet er nok

Ansøgtbeløb 2020Bevillinger 2020 Konsulentens begrundelse
50.000
0 Afslag

8880

Kunst

KTGworks

By – fragment – dynamik
– forandring – set i
farten - Serendipity

8884

Kunst

Udstillingsstedet
Spanien19C

Udstillingsstedet
Spanien19C

8885

Tværgående

Foreningen ark

Udgivelse af artist book
og fotoudstilling i
samarbejde m. Gitte
Broeng

65.000

8887

Kunst

BKF/Midtjylland

Livet og døden og dens
billedkultur

6.970

8906

Kunst

Thomas Kruse

gavlmaleri: drømmen om
det gode liv i byen

21.750

8912

Kunst

Mark Tholander

Projektudvikling,
videoinstallation

28.500

8545

Teater

Sensescapes

Mit Barndomsalfabet 28 fortællinger i mørke

60.000

0 Afslag

8552

Teater

Teater Fråds

Pynt

40.000

0 Afslag

82.000

0 Afslag

30.000

0 Afslag

Habilitet

60.000

60.000 Kunstrådet finder udviklingsarbejdet med at samtænke musik og dufte yderst
inspirerende. I erkendelse af at arbejdet med dufte er meget delikat og kræver
stor indsigt for at ramme et rigtigt niveau og sammenblanding, finder vi workshops
med viden fra dufteksperter meget relevant og giver fuldt tilsagn.

39.785

20.000 Kunstrådet finder det vigtigt, at der stadig er bølger fra kulturhovedstadsåret, som Else Ploug Isaksen
gør sig gældende og finder det også relevant at aarhusianske kunstnere dels bliver inhabil
eksponeret i omverdenen, dels finder gensidig inspiration med andre kunstnere,
som det er tilfældet i nærværende ansøgning. Dog havde Kunstrådet gerne set en
større medfinansiering fra Rijeka 2020 og opfordrer ansøger til at undersøge
muligheden for dette gennem Aarhus BilledkunstCenter.

321.000

150.000 Kunstrådet honorerer endnu et spændende program på Spanien19C. Da puljen har
begrænsede midler kan Kunstrådet imidlertid ikke tilgodese det fulde ansøgte
beløb.
65.000 ARK eksperimenterer med ord og billeder. - Nu i form af en underfundig tekst- og
billedbog, hvor vi alene gennem en tekst må danne os billeder og visualisere os
frem til motivet, som er skjult for os, så vi må 'nøjes' med bagsidens spor af tid.
Kunstrådet støtter gerne dette legende projekt.

6.970 Kunstrådet støtter meget gerne disse foredrag, som er på et højt kunstfagligt
niveau og potentielt kan komme mange til gode samt spille en vigtig rolle i forhold
til miljøet både socialt og fagligt.
21.750 Thomas Kruses streg er unik for Ø-gadekvarteret i Aarhus, og Kunstrådet finder, at
det er et vigtigt udtryk at bevare for eftertiden i dette kvarter. Derfor gives fuldt
tilsagn til projektet under forudsætning af, at der er dokumentation for at alle
nødvendige tilladelser er indhentet.
28.500 Kunstrådet støtter gerne de eksperimenter, som er nødvendige for udførelsen af
videoværk og installation og glæder os til at kunne bevæge os rundt i et
Tholandersk spændende lyd- og billedunivers.

8569

Teater

Teater O

Alting er mit!

8627

Teater

Heksen Poul Kongekonen

8755

Teater

8769

Teater

Teater og
kulturkompagniet
clapclap
Teatertruppen
Stormen
Teater Refleksion

Deltagelse i ASSITEJ
World Congres

25.220

8777

Teater

Teater Faar302

50.000

0 Afslag

8812

Teater

175.000

0 Afslag

8813

Dans

8814

Dans

Teatret Beagle -dans
& fysisk teater
Himherandit
Productions
Himherandit
Productions

KATALOG OVER
KOMMENDE
KATASTROFER
Rødhætte & Ulven -a
driving street act
My Undying Love

8834

Teater

8853

"Disharmoni"

100.000
92.000

191.200

100.000

80.000 Kunstrådet støtter meget gerne Teater O's nye forestilling "Alting er mit!", som coproduceres med Team Teatret i Herning.
0 Afslag

0 Afslag
25.220 Kunstrådet støtter gerne op om Teater Refleksions deltagelse i ASSITEJ World
Congress, da dette er en vigtig platform for teatrets virke i udlandet.

50.000 Kunstrådet er spændt på, hvorledes dette deltagerinddragende oplæg vil udfolde
sig, og støtter projektet med 50.000,25.000 Kunstrådet støtter gerne op om at værket kan opleves i London, men savner
decideret honorar fra festivalen til at præsentere værket. Ligeledes overvejer
Kunstrådet, om det er muligt at finde kvalificeret teknisk hjælp i London, der
kunne nedbringe de ret store rejseudgifter.
0 Afslag

Landscapes tour

66.200

Teatret Skærsommer

Romeo & Julie

35.000

Teater

Kulturmarkt

HOMAGE

85.000

8869

Dans

SVALHOLM

50.000

8881

Teater

Teateriet Apropos

SVALHOLM, Gravity 4 til
Duet
Nordiske aktiviteter i
Teateriet Apropos

45.000

25.000 Kunstrådet opfordrer Teateriet Apropos til at søge medfinansiering fra færøsk side
eller gennem nordiske midler til turnéen med "Hvad tror du på?". Kunstrådet
finder workshopudvekslingen med det norske Tigerstadsteatret interessant og
givende og øremærker tilsagnet på 25.000 kr. hertil.

8882

Teater

Teater Viva

Udvikling af Dark Waters
med Rolf Heim.

75.000

8886

Teater

OPERA:S

To Krukker På En Bænk

110.000

35.000 Kunstrådet finder samarbejdet mellem Teater Viva og Rolf Heim omkring
udviklingen af forestillingen "Dark Waters" spændende og giver på den baggrund
gerne et delvist tilsagn.
0 Afslag

8892

Dans

dadadans

350.000

8896

Teater

Teater Katapult

Basistilskud_forlængelse
2020
Insideren

100.000

60.000 Kunstrådet ser frem til at opleve Kulturmarkts kommende produktion HOMAGE,
hvor spilleren tager livtag med usynlige objekter. Kunstrådet opfordrer ansøger til
at overveje en stærkere privat funding også.
0 Afslag

0 Afslag
75.000 Kunstrådet finder projektet gennemarbejdet og spændende, og sætter pris på
nysgerrigheden til at finde nye samarbejdspartnere. Kunstrådet har på den
baggrund valgt at imødekomme ansøgningen.

8898

Teater

DON GNU

TOURIST/AIRBAG

100.000

8911

Teater

S/I Departementet

Homo Økonomikus tilbage til mennesket?

75.000

8662

Kunst

michael bredtved

tsukuba art center

20.000

8667

Kunst

Steffen Tast

TIME SPACE EXISTENCE

40.000

8687

Kunst

Steffen Tast

Det flygtigt fastholdte

10.000

8708

Kunst

KK.Art

Kunst, klima og
fællesskab

133.500

8710

Kunst

rum46

250.000

8750

Tværgående

8764

Kunst
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RUM46
LAB - et
tværkunstnerisk
samarbejdeB - et
tværkunstnerisk
samarbejde
Cubendt ApS

8819

Kunst

8822

LAB - et tværkunstnerisk
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20.000

7.000

Elle-Mie Ejdrup
Hansen

Hjulspin - processens
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Soloudstilling STILL FOR
PEACE

Kunst

Myne Søe-Pedersen

Conceptions

8824

Kunst

SPRING20

8828

Kunst

8829

Kunst

Kunstnernes
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G
Iben West og Else
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Bøje Prejsler Hansen

8837

Kunst

Martin Thim

The Queens Speech

STOF - en
korrespondance
Værktøj/tablet

100.000

39.480

119.168

65.105
4.100
100.000

100.000 Kunstrådet finder måden, hvorpå Don Gnu bringer humor ind i dansen og
målrettet arbejder med at bringe dansen ud til et nyt publikum, inspirerende.
Kunstrådet vil se frem til at opleve næste forestillinge Tourist/Airbag fra Don Gnu.
0 Afslag

20.000 Kunstrådet ser, at den forestående Japanrejse og mødet med den japanske
kunstscene vil give inspiration til nye kommende arbejder og udvide det allerede
eksisterende japanske netværk. På den baggrund giver Kunstrådet fuldt tilsagn til
ansøgningen.
0 Afslag
10.000 Kunstrådet støtter gerne en udstilling båret af kunstnerisk faglighed, som vises i
disse rammer.
30.000 Kunstrådet finder projektet sympatisk, og oplever den kunstneriske process som
både fascinerende og gennemtænkt.
Kunstrådet mener dog, at en større samfinansiering er på sin plads, bla fra
værtsskabets side, og opfordrer derfor til at ansøge bredere.
150.000 Kunstrådet støtter gerne Rum46s aktiviteter fremover, og ser frem til at følge
stedets udvikling de kommende år.
0 Afslag

7.000 Kunstrådet støtter gerne kunstnerens både eftertænksomme og humoristiske
arbejde med hjulet som omdrejningspunkt.
80.000 Kunstrådet støtter gerne Elle-Mie Ejdrup Hansens soloudstilling STILL FOR PEACE,
og ser det som en spændende stillingtagen til kunstnerens eget eftermæle.
20.000 Kunstrådet støtter undersøgelser opfanget fra et nedlagt Psykiatrihospital ved
Nykøbing Sjælland dokumenteret på finurlig vis med kameraet og tilrettelagt til
rummene i Galleri Image.
80.000 Kunstrådet støtter SPRING20, som sætter fokus på talentpleje, kunstneriske
møder og formidling af kunst af udvalgte kunstnere. Et godt initiativ til støtte for
vækstlaget.
30.000 Kunstrådet støtter med glæde kunstnernes virke og undersøgelse på SVK.
Kunstrådet opfordrer dog til, at der søges støtte fra flere steder.
0 Afslag
0 Afslag

Birgitte Ejdrup
Christensen
inhabil

Else Ploug Isaksen
inhabil

8842

Kunst

Lars Worm

Tough Living

21.000

21.000 Kunstrådet støtter gerne udstillingen Tough Living med heden, bonden og det
slidsomme liv som tema. Et finurligt greb som understøttes af en gran humor.

8843

Kunst

KKArt

Rijeka. Power of Dreams.
2019

48.406

30.000 Kunstrådet finder det meget relevant, at aarhusianske kunstnere får muligheden
for at repræsentere byen i udlandet og finde inspiration i samarbejdet med
kolleger på tværs af landegrænser. Det er også positivt at Kulturhovedstadsåret
stadig afføder nye samarbejder, som det er tilfældet med Rijeka 2020. Dog kunne
Kunstrådet godt have ønsket sig en lidt større medfinansiering herfra.

8845

Kunst

Silkebreve

63.650

0 Afslag

8847

Kunst

Johanne Skovbo
Lasgaard
Foreningen Skejby
Skulptursti

200.000

0 Afslag

8855

Kunst

PERFORMANCErum

PERFORMANCErum

57.280

57.280 Kunstrådet støtter PERFORMANCErums kommende et-årige program, hvor et
spændende hold performere er sat på programmet. Vi ser PERFORMANCErum,
som en vigtig spiller på den aarhusianske kunstscene. Kunstrådet vil dog gerne
opfordre til at de bidragende kunstnere honoreres bedre.

8857

Kunst

NoArtDk

(DIS)PLACE MEANT

50.000

8862

Kunst

Galleri Image

Udstilling: "NO NAME"

50.000

8925

Kunst

Rose Roshani

40.000

8931

Kunst

ARTICULATE

8938

Kunst

8546
8615

Kunst
Kunst

Aarhus Beachvolley
Club
ARTICULATE
CUBendt ApS

Videoinstallation i
samarbejde med børn
Gaiamamoo på
Udstillingsstedet Spanien
19c
Verdensmål på muren

25.000 Kunstrådet vil gerne bakke op om ansøgers virke, og støtter projektet med 25.000,Samtidig håber Kunstrådet, at den vedkommende tematik vil kunne formidles til så
bred en målgruppe som muligt.
40.000 Kunstrådet støtter gerne op om denne udstilling, som sætter fokus på de
manglende demokratiske rettigheder for kinesiske borgere og ikke mindst
kinesiske kunstnere. Kunstrådet bifalder, at Galleri Image involverer adskillige
andre samarbejdspartnere, således at denne relevante udstilling kan nå ud til så
mange som muligt.
0 Afslag

8684

Litteratur

8741

Litteratur

Dansk
Forfatterforenings
Aarhusgruppe
Aarhus
Litteraturcenter

Skejby Skulptursti

18.000

Else Ploug Isaksen
inhabil

Birgitte Ejdrup
Christensen
inhabil

10.000 Kunstrådet ser et oplagt møde mellem japansk støjmusik og Spanien19cs profil, og
har derfor valgt at imødekomme ansøgningen.

35.000

0 Afslag

ARTICULATE
Mørket, kælderen og
mennesket
SKRIV LØS i Aarhus

100.000
10.000

0 Afslag
0 Afslag

8.000

8.000 Kunstrådet støtter gerne dette fine netværksskabende og kollegialt inspirerende
arrangement.

Masterclass-forløb for
forfattere

41.000

41.000 Kunstrådet anerkender det sympatiske projekt, som rækker ud over den enkelte
forfatters daglige virke og har potentiale til at skabe samarbejde, udvikling og
faglig sparring for byens forfattere også efter projektets afslutning. På den
baggrund er det os en glæde at kunne give fuldt tilsagn til projektet.

Gunvor Ganer
Krejberg inhabil

8767

Kunst

Maja Ingerslev, KKArt ”Havspejl”, Soloudstilling
KH7 smallspace, Aarhus,
okt. 2020.

60.000

30.000 Kunstrådet vil gerne støtte den fine udstilling "Havspejl", som vi finder poetisk og
nærværende aktuel.

8784

Litteratur

Forlaget Silkefyret

Projektstøtte

50.000

8788

Kunst

Louise Sparre

The Travel in Space

57.156

30.000 Kunstrådet støtter gerne det ikke-kommercielle forlags aktiviteter i nærværende
projekt med fokus på ukendte sider af den japanske litteratur. Særligt mødet
mellem den garvede og den aspirerende oversætter vil vi glæde os til at opleve. Da
puljen må prioritere sine midler ser vi os imidlertid ikke i stand til at yde det fulde
beløb.
20.000 Kunstrådet vil gerne støtte de udgifter, som er forbundet med udstillingen på KH7,
som både er båret af et interessant koncept og dygtige kunstnere. Der opfordres
dog altid til også at søge honorering til de deltagende kunstnere.

8795

Litteratur

Cities Untold

8796

Kunst

Aarhus Kommunes
Biblioteker
claus ejner

FROKOSTPAUSE

32.000

8797

Litteratur

karsten schifter
mogensen

50.000

8826

Kunst

PREBEN STENTOFT
FOTOGRAFI

Forfatterbesøg i
anledning af 80-året for
besættelsen og 75-året
for befrielsen
E45

8858

Litteratur
Litteratur

Lydfortællinger fra børn
til børn
Ny udgivelsesserie af
vigtig samtidslitteratur

35.000

8874

Annie Bahnson
Forfatter
Det aarhusianske
forlag Herman &
Frudit IVS

8877

Kunst

Julie Bach - Handmade 'SHARING' workshop
Design & Art
(Made in Greenland)

8879

Litteratur

Antipyrine / After
Hand

Antipyrine 2020

100.000

15.000

80.000

50.000

100.000

0 Afslag
32.000 Kunstrådet støtter gerne dette forfriskende koncept. Dog kunne vi ønske en
længere udstillingsperiode og en stærkere formidlingsdimension så det gode
projekt kom flere til gode samt at der blev søgt om højere honorarer til
kunstnerne.
0 Afslag

15.000 Kunstrådet har valgt at støtte dette projekt, hvor en professionel fotograf prøver
nye formater af, og vil se frem til at blive inviteret til at opleve resultatet. Tilsagnet
er betinget af, at de fornødne tilladelser er på plads.
0 Afslag
50.000 Kunstrådet har med stor interesse læst ansøgningen om støtte til en ny
udgivelsesserie hos det ikke-kommercielle forlag. På baggrund af forlagets
tidligere udgivelser hilser vi det kommende projekt velkommen og ønsker at støtte
forlagets kommende udgivelser. Kunstrådet havde dog gerne set en højere
honorering af de involverede forfattere og vil opfordre forlaget til øge dette
bidrag.
25.000 Kunstrådet støtter gerne denne sidste del af Julie Bachs Made in Greenland
projekt, herunder sharing på Grønland og udstilling i Aarhus.
Dog havde Kunstrådet gerne set en større medfinansiering, som ansøger hermed
opfordres til at arbejde for.
75.000 Kunstrådet anerkender Antipyrine som en central, bredtfavnende og væsentlig
spiller og støtter gerne op om det ikke-kommercielle forlags kommende bog-,
udstillings- og arrangementsprogram. Da Kunstrådet har skullet prioritere puljens
midler, ser vi os ikke i stand til at yde det fulde beløb.

8904

Litteratur

Aarhus
Litteraturcenter
Litteraturen på
Scenen

Skrivekunstskolen

237.280

0 Afslag

8914

Litteratur

Litteraturen på Scenen,
Ansøgning til drift- og
projektstøtte 2020

209.000

0 Afslag

8917

Litteratur

Forlaget Silkefyret

Read Nordic

8928

Litteratur

Mads Mygind

8623

Tværgående

8624

Tværgående

8711

Tværgående

8758

Tværgående

8780
8802

Tværgående
Tværgående

8838

Tværgående

8840

Tværgående

8844

Tværgående

Center for Podcasting Center for Podcasting
Aarhus-arrangementer

8856

Tværgående

Club Fisk

Levende Landskab i
Officinet

8860
8893

Tværgående
Tværgående

POPMACHÉ
Forest Film

COLLECTION REMIXED
Interactive Forest

43.039
99.500

8920
8922

Tværgående
Tværgående

Kulturkastellet
BIRK BEGINS
Kassandra Production YOUR BODY ISN’T JUST
YOU

30.000
75.000

Køb af computer til
produktion af værk
Billedhuggerværksted TALKS ON MIGRATION,
et v/ Gudrun Steenudløber af Perpetuum
Andersen
Mobile
Event Venture
Who is Benjamin Horn?
Liquidity
Johanne Baadsgaard Mother Tongues
Lange
Tami Harmony Panik Færøfejring
Vibberstoft
woo collective
it's time to face time
Jo Carlsen
Et danmarkskort i tekst
og billeder
OPERA:S
Winterreise - grafisk
projekt
Club Fisk
PREPARING FOR THE
BEACH

66.500

9.999
30.000

13.000
109.420
45.000
40.000
134.000

40.000 Kunstrådet støtter gerne op om Read Nordic og ser med glæde at initiativet er ved
at finde sine ben i den nye udgave af konceptet. Kunstrådet undrer sig dog over, at
der ikke er budgetteret med markedsføring i budgettet og havde gerne set at
ansøgningen forholdt sig til projektets formidlingsdimension.
0 Afslag
30.000 Kunstrådet støtter gerne dette fine koncept og kunstnerens bestræbelser på at få
det bredere formidlet.
0 Afslag
20.000 Kunstrådet har forståelse for ansøgers ønske om at styrke forestillingen
dramaturgisk og støtter derfor udgiften til den dramaturgiske konsulent.
15.000 Kunstrådet ser en original og lovende kunstner og ønsker med sin støtte at
opmuntre kunstnerens videre arbejde.
0 Afslag
0 Afslag

200.000

0 Afslag

7.000

0 Afslag

15.000

0 Afslag

4.000

Kasper Daugaard
Poulsen inhabil

4.000 Kunstrådet støtter gerne viderebearbejdning af den fine, tekstile sanseskulptur,
Kasper Daugaard
Levende Landskab, som denne gang suppleres med et litterært og biologisk,
Poulsen inhabil
islandsk bidrag.
0 Afslag
50.000 Kunstrådet vil gerne støtte det digitalt eksperimenterende VR-værk, som børn og
voksne har mulighed for at opleve i skoven om skoven, poetisk iscenesat i Riis
Skovs vegetation, dufte og lyde.
0 Afslag
75.000 Kunstrådet finder temaet for forestillingen både relevant og interessant. Samtidig
er det spændende at Kassandra Production arbejder på tværs af landegrænser.
Der gives fuldt tilsagn under forudsætning af, at der også opnås tilskud fra Svenske
Kulturrådet.

8932

Tværgående

8934
8939

Tværgående
Tværgående

USE studio / Forlaget
Fauna
Fillmselvskab
USE studio /
Foreningen
Rosensgade 11

Raketmoster
FoodFilmFestival 2020
Deconstruct residency

30.000
100.000
45.000

0 Afslag
0 Afslag
15.000 Kunstrådet anerkender USE Studio som en spiller i byens designmiljø, men ser
desværre ingen synderlig udvikling i de tilsendte projektbudgetter til trods for den
efterhånden langvarige dialog herom.
Kunstrådet imødekommer derfor kun ansøgningen med et mindre beløb
reserveret til rejseudgifter samt den designfaglige sparring ved et hold af lokalt
baserede designere og kunsthåndværkere.

