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Sagsnr. Ansøger

Titel

Bevillinger
Musikudvalgets begrundelse

7819

Sonja Hald (band)

Udgivelse/produktion af
Sonja Halds 3. album

15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Sonja Halds albumudgivelse. Musikudvalget sætter pris på den høje
kunstneriske kvalitet og glæder sig til at følge bandet i fremtiden.

7898

Akademisk Kor Århus

Deltagelse til World Choir 30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Akademisk Kor Århus og deres deltagelse i World Choir
Championship
Championship. Akademisk Kor Århus har et højt kunstnerisk niveau, og er med til at sætte
Danmark og Aarhus på kor-verdenskortet.

7906

Mads Bærentzen

www.nøglentildendanske
sang.dk

7913

Jakob Alsbjerg

Ep Flygtning/fremmed

7917

Michael Hansen Lund

Jutlandia Saxofonkvartet

8054

Northern Assembly I/S

0,00

8101

Mikkel Meiniche Bjarnø

PR til Northern Assembly:
2. album
Y99 Music

8105

Kiosk

Kiosk, "Henover Hud"

0,00

8195

Deer Bear

Indspilning af EP

8.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte ¨Nøglen til den danske sang¨. Musikudvalget bifalder det gode
håndværk og projektets klare formidlingskvaliteter. Musikudvalget opfordrer ansøger til at afsøge
muligheder for samarbejder i forhold til projektets økonomiske bæredygtighed.

0,00
30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Jutlandia Saxofonkvartet. Jutlandia Saxofonkvartet har gennem
mange år arbejdet seriøst med saxofonen, og er med til at holde et højt kunstnerisk niveau og
fastholde Aarhus som stærk klassisk saxofon by.

0,00

8.000,00 Musikudvalget bifalder den høje kvalitet og den stærke kunstneriske idé og vil derfor gerne støtte
Dear Bear. Udvalget opfordrer ansøgeren til at søge yderligere relevant medfinansiering.

8199

Lydenskab

Himmel og Helvede

8.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Lydenskab. Udvalget glæder sig til at se visualiseringen af Line
Tjørnhøjs værker samt følge denne formidling af ny kompositionsmusik. Bevillingen er øremærket
til optagelse af musikken.

8220

Face to Face

8222

Tam Vibberstoft

Cosmpolitan Sounds for
Collective Hope
Færøfejring

8224

BaroqueAros

Jubilæumssæson

8227

Fremmand

Fremmand - andet album

8230

Victor Nyland Poulsen

Car-I-Bien EP

8237

Jens Mikkel Madsen / I
Think You're Awesome

I Think You're Awesome
20.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte I Think You're Awesome. Musikudvalget anerkender det høje
feat. Taïga String Quartet:
kunstneriske niveau, og glæder sig til at se resultatet af samarbejdet med Taïga String Quartet.
Suite To Be You And Me

8238

Suni

Suni ep

8239

Svaneborg Kardyb

Svaneborg Kardyb - 2.
Album

8243

Martin Ahm Nielsen

Code Elektro Live Koncert

0,00
0,00
30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte BaroqueAros i deres jubilæumsår, og deres fortsatte arbejde for at
fremme barokmusikken i Jylland.
7.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Fremmand og tilblivelsen af deres andet album. Udvalget bifalder
bandets hårde arbejde med at turnere og promovere sig i udlandet, og særligt på Færøerne.

0,00

0,00
10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Svanborg/Kardybs andet album.
Udvalget er begejstret for bandets ambiente og nordiske tone, og sætter i det hele taget pris på
den kunstneriske kvalitet og idé.
8.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Code Elektro Live Koncert. Musikudvalget vurderer, at ideen om at
skabe et visuel koncertudtryk er et godt næste skridt og glæder sig til at følge projektet.

8247

Marybell Katastrophy

Marie Højlund

15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte MARYBELL KATASTROPHY. Musikudvalget er begejstrede for den
kunstneriske idé og kvalitet i det tilsendte materiale. Valget af samarbejdspartnere i forbindelse
med udgivelse virker som et godt valg, og Musikudvalget ser frem til at følge bandet.

8254

Human

Debut Album

8.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Humans debutalbum, da udvalget er begejstret for den solide
bandlyd og finder musikken energisk og med potentiale.

8262

Fredagslogik

8263

Musikflyveren

Støtte til Udgivelse af
Fredagslogik EP
Musikflyveren - Nye
sange til børn

8268

Troels Buur Jensen

Kiibu Homegrown

8271

Antonia Mrsic

Udgivelse af musikvideo

8273

Thomas Sejthen

Thomas Sejthen trio

8277

Lihme EP - Linger

0,00

8284

Silje Marie Schjødt
(Lihme)
Modest I/S

Indspilning af
debutalbum - Modest

0,00

8285

Kirstine Birk

Kirstine & Co

8286

Thomas Eiler/ SVIN

SVIN - Elegi

0,00
10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Musikflyverens nye indspilninger. Udvalget anerkender gruppens
forskningsindsats og dens seriøse arbejde med genren.
8.000,00 Musikudvalget finder gruppens maleriske bandlyd og narrative kompositioner fængende. På den
baggrund støttes projektet. Udvalget vil opfordre til at ansøgeren overvejer yderligere
medfinansiering.
0,00
10.000,00 Musikudvalget støtter gerne projektet. Thomas Sejthen Trio leverer trio jazz med god energi og
levende samspil der tilsammen danner et overbevisende musikalsk udtryk, veludført fra idé til
realisering.

8.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Kirstine & Co albumindspilning. Udvalget værdsætter Kirstines sans
for genrens rammer og hendes sangskrivning, og finder valget af samarbejdspartnere interessante
og velvalgte.
0,00

8289

Ditte Elly Goard

Den Udødelige Sømand

8290

Nina Møller Jørgensen

Lydkunstprojekt i
samarbejde med Sophia
Ioannou Gjerding

8295

Dea Marie Kjeldsen

Trommerøst

0,00

8296

Tots

0,00

8297

Hollow Birds

8299

Karl Kristian Musik

Udgivelse af Tots' debutEP
Produktion og udgivelse
af debut-EP
Karl Kristians
Debutalbum "Før Jeg
Sover Ind"

8303

Kraken

Kraken

8305

Ensemble Sirius

Rejsen gennem den
nordiske natur

8306

Mikkel Julius

8311

Foreningen
Oppenheimer

Indspilning af
debutalbum "ReturOppenheimer Festival

8320

Ro Music

8324

Foreningen Drifters /
TAPE

Yune album - Midler til
PR
TAPE nye initiativer 2019
aug-dec

0,00
8.000,00 Musikudvalget finder det lydlige univers i sammenhæng med installationen spændende og
interessant og på den baggrund støttes projektet. Udvalget ser frem til at se samarbejdet bære
frugt i fysiske rammer.

0,00
8.000,00 Musikudvalget finder musikken og Karl Kristians udtryk autentisk og støtteværdigt og vil derfor
gerne bidrage til debutalbummet "Før Jeg Sover Ind".
0,00
10.000,00 Musikudvalget finder de skandinaviske islæt i musikken interessante og projektets kunstneriske
vision støtteværdigt, på denne baggrund støtter udvalget gerne indspilningen. Bevillingen kan ikke
bruges på udgifter til tryk af phonogrammer.
0,00
30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Oppenheimer Festival 2019. Festivalen er med til at understøtte
det musikalske vækstlag, og viser sans for at udvikle deres koncept. Udvalget anerkender
festivalens arbejde og glæder sig til at følge udviklingen.
0,00
20.000,00 Udvalget støtter fortsat gerne Tapes nye initiativ med at opkvalificere små vækstlagsarrangører.
Vi ser frem til at følge udviklingen både hos Tape og de eksterne arrangører.

8326

Wejse Media

Earthnound

0,00

8328

Kasper Staub Trio

Kasper Staub Trio
Labyrint

15.000,00 Kasper Staub Trios musik er af høj klasse og bidrager til at vise nye veje for jazzen i Danmark.
Musikudvalget støtter gerne trioens nye albumproduktion. Udvalget savner dog oplysninger om
medfinansiering.

8329

Johanne Marie Theill

Jo Debut

10.000,00 Johanne Marie Theill laver kvalitetspop og besidder en interessant og levende vokal.
Musikudvalget støtter gerne produktionen af Jo's debutalbum.

8333

Noctum Productions I/S

LIVLØS album og videoer

8335

Fright Eye

Fright Eye tur-bus

12.000,00 Fright Eye er et hårdtarbejdende punkband, som er med til at sætte Aarhus på punkens landkort.
Via deres gentagne udlandsturnéer medvirker bandet til at styrke punkmusikken i Aarhus.
Musikudvalget støtter gerne bandets europaturné.

8339

Helene Tungelund

Sylfide

10.000,00 Musikudvalget vurderer at samarbejdet med Mikkel Bolding kan bidrage til at indfri Sylfides vision
om en stærk bandlyd. Udvalget støtter derfor gerne Sylfides debutalbum.

8340

Dovydas Narbutas

Aarhus Techno District

15.000,00 Aarhus Techno District har siden 2016 arrangeret succesfulde technoarrangementer i Aarhus. På
baggrund af denne ansøgning vurderer Musikudvalget fortsat at kvaliteten af arrangementerne er
høj - og imødekommer derfor gerne ansøgningen.

8342

Mouritzen

8349

Travellor // Eionofeom

8351

Postyr Project I/S

Mouritzen Ep Hverdags
Tanker
Travellor // Eionofeom
fuldlængde vinyl
Postyr 2019-2020

8.000,00 Musikudvalget finder at Livløs er et velspillende band med gode samarbejdspartnere og en
ambitiøs PR-strategi. Udvalget støtter gerne Livløs' nye album- og videoproduktioner - som bl.a.
er et led i bandets bestræbelser på at etablere sig i udlandet.

0,00
0,00
10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Postyrs nye album. Gruppen er førende indenfor udviklingen af
deres felt og udviser stor forståelse for genren, der klart udtrykkes i deres lyd og som er med til at
udvikle vokalmusikken.

8352

The Boy That Got Away
IS

The Boy That Got Away
album

10.000,00 The Boy That Got Away er et hårdtarbejdende og velspillende rockband med stort potentiale.
Musikudvalget støtter gerne bandets nye albumprojekt.

8353

Kunstkollektivet

8360

Bisen International

Debut koncert Det Jyske
Musikkonservatorium
Mix af Astronauts album
2

8362

Little Winter

Little Winter Album

8365

Cousin

Cousin

10.000,00 Cousin er et kvalitetspræget og ambitiøst poporkester. Musikudvalget finder at det er et godt
tidspunkt for bandet at lave en debutplade; og at Esben Inglev er et godt valg som producer.
Udvalget støtter derfor gerne projektet.

8368

Vocal Line

True North - Vocal Line
på Island

25.000,00 Vocal Line er et flagskib i dansk korliv og er med til at sætte Aarhus på verdenskortet inden for
rytmisk kor. Musikudvalget støtter gerne Vocal Lines fortsatte arbejde - og også gerne korets
koncerter i Island.

8370

Mamacitas Inc.

8371

Turquoise Sun

Sam and the Soulmates debutplade
Live produktion Radar

8373

Nikola Bankov

Nikola Bankov
10.000,00 Musikudvalget finder Nikola Bankovs bandlyd lovende og musikken velspillet af et kompetent
debutalbum promovering
hold af erfarne kræfter på Aarhus-scenen. På denne baggrund vil udvalget gerne støtte promotion
udgifter vedrørende Nikola Bankovs albumudgivelse.

8376

Louise Boll

Solist-debutkoncert

0,00
20.000,00 Musikudvalget er glade for Astronauts arbejde. Bandet har et stærkt bud på moderne pop og
besidder internationalt potentiale. Det tilsendte lyttemateriale fremstår overbevisende og
produceren Claudius Mittendorfer som et godt match. Udvalget støtter derfor gerne Astronauts
kommende album.
8.000,00 Little Winter laver kvalitetspop med interessante og levende arrangementer. Deres projekt
fremstår gennemtænkt og inkluderer gode samarbejdspartnere. Musikudvalget støtter derfor
gerne bandets EP-produktion, dog ikke udgifter til trykning.

0,00
6.000,00 Musikudvalget støtter gerne Turquoise Suns ambition om at transformere sin visuelle identitet til
en livesituation.

0,00

8377

Aarhus Unge
Tonekunstnere

Den planetariske have

15.000,00 "Den planetariske have" er et spændende projekt præget af gode samarbejdspartnere.
Musikudvalget ser frem til at følge projektet og støtter det gerne. Udvalget savner information
om yderligere medfinansiering.

8378

Signe Bisgaard og Aarhus We, Robots
Jazz Orchestra

20.000,00 "We, Robots" er et omfattende og ambitiøst musikalsk udviklingsprojekt, der inkluderer stærke
aktører i det aarhusianske musikliv - men som også udmærker sig ved at række ud til at andre
spændende samarbejdspartnere inden for kunst og videnskab. Musikudvalget støtter gerne dette
projekt.

8382

Thea Nyboe

Udgivelse af EP

10.000,00 Thea Nyboe laver velklingende og lovende kvalitetspop, præget af en fin vokal og god
sangskrivning. Musikudvalget støtter derfor gerne Thea Nyboes debut-EP.

8384

Studenterhus Aarhus

Newbees Festival 2019

30.000,00 Musikudvalget vurderer at Newbees Festival fortsat laver et seriøst og vigtigt stykke arbejde med
at præsentere talentfulde vækstlagsbands og udvikle Aarhus' unge musikliv. Programmet og PRstrategien for 2019-udgaven af festivalen ser lovende ud. Udvalget bevilger derfor gerne støtte.

8388

TOFT·OLSEN

SPECIAL

5.000,00 Musikudvalget anerkender TOFT·OLSENs håndværk og valg af band. Udvalget finder det
interessant med nye kompositioner der er mere originale.

8389

'Aaholms Déjà vu' v/
Karsten Aaholm

'Aaholms Déjà vu'

5.000,00 Aaholms Déjà vu er et vellydende projekt med et yderst velspillende band, musikudvalget støtter
derfor gerne projektet. Det bevilgede beløb er øremærket til mastering.

8393

Ulrik Bisgaard

SOUND/IN/G/AARHUS

8394

Zar Paulo

Zar Paulo - Indspilning og
produktion af debut EP

8395

Malou Xenia Thyrrestrup Min debut EP "Ukendt"

0,00
10.000,00 Musikudvalget finder Zar Paulos demoer spændende, og projektet virker ambitiøst og
gennemarbejdet, og vil derfor gerne bevilge støtte til projektet.
0,00

8396

Nordisk Dans Aarhus

Nordisk Dans søger om
midler til honorering af
Nordisk Danseensemble

10.000,00 Musikudvalget vil gerne hjælpe Nordisk Dans i gang, men har overvejelser omkring den
økonomiske bæredygtighed fremadrettet. Bevillingen er givet til opstart og ikke drift.

8398

FEUM

FEUM Events

30.000,00 FEUM viser sig fortsat som en solid aktør i det aarhusianske musikmiljø, og musikudvalget bifalder
det gode arbejde. Musikudvalget støtter derfor også gerne det fortsatte arbejde - de 30.000,00 kr.
fordeles som udgangspunkt med 5.000,00 kr. pr. event.

8400

Pony Marshall

Pony Marshall - EP
Efterår 2019

0,00

8401

Filip Dybjerg

Pitsiokos, Eiler, Dybjerg

0,00

8403

Jakob Buchanan

A Language of My Own

8404

Viktor Møller

8405

Faratuben

Mixing og masterering af
to singler
Faratuben turnéer
norden

8406

Rolled Up Sleeves

Rolled Up Sleeves Album

8408

MusikWERK

SPARK* Festival '20

8409

MusikWERK

SPARK* Talent '20

8.000,00 Musikudvalget anerkender Jakob Buchanans rolle som en central musiker og musikskaber på den
aarhusianske jazzscene.
Udvalget støtter gerne A Language of My Own - det skal dog bemærkes, at bevillingen er
øremærket til flybilletten.
0,00
10.000,00 Musikudvalget anerkender Faratubens succes og arbejdsomhed, og støtter derfor gerne turnéen.
Bevillingen er dog øremærket til turné-udgifter og indspilning.
Der kan ikke ydes noget tilskud til husleje og kostudgifter.
5.000,00 Rolled Up Sleeves er et ungt band der er godt på vej, og Musikudvalget vil gerne støtte deres
kommende album.
30.000,00 Musikudvalget støtter fortsat gerne ud- og afviklingen af SPARK* Festival. Det spændende
program er skarpt sat sammen med spillesteder, og det lover godt for den kommende festival.

0,00

8410

Jeanette Bonde

Jeanette Bonde singleudgivelse

8412

Sofus Forsberg

Århus Modular

10.000,00 Musikudvalget støtter gerne projektet, og håber det kan samle de gode kræfter i byen om
samarbejder i Aarhus Modular.

8416

Sofus Forsberg

Inner Structures

10.000,00 Musikudvalget er begejstret for Sofus Forsbergs æstetiske sans i sit arbejde med modularsynthesizere, og støtter derfor gerne projektet. Udvalget ser frem til at de kunstneriske visioner
bliver realiseret.

8420

ENSEMBLE EDGE

En Visuel Koncert

0,00

8423

Duo Regnklang, v/Elisa
Lapan

Fra Aarhus til Wien;
Formidlingskoncerter
med klassisk saxofon og
guitar

0,00

8424

Tobias Sachse Mogensen Tierkinder

8425

Alfred Møller Nielsen og EP
Simon Chemnitz

0,00

8426

Foreningen HURRUARA

0,00

Workshop med Suprapto
Suryodarmo

5.000,00 Musikudvalget anerkender Jeanette Bondes gode, professionelle arbejde, og vil derfor gerne
støtte singleudgivelsen.
Bevillingen er øremærket til musikken - herunder produktion og master af singlen.

10.000,00 Musikudvalget er meget begejstret for Tierkinders sound og håndværksmæssige kvaliteter og
støtter derfor gerne projektet.

