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Sagsnr. Ansøger Titel Bevillinger Musikudvalgets begrundelse

8756 Daniel Reimer Lama EP-udgivelse 0,00

8765 Wrath of Belail Oppressor by Wrath of Belial 0,00

8833 Ensemble Pluma Relevans-turné 15.000,00 Musikudvalget anerkender og værdsætter Ensemble Plumas arbejde med at 

formidle klassisk kammermusik til et bredt publikum rundt om i landet - og 

støtter derfor gerne denne turné.

8959 Lukas Vanggaard Lukas Vanggaard 0,00

8960 Yellow Honey Dew Yellow Honey Dew 5.000,00 Yellow Honey Dew er et nyt, ungt pop/rock-band. Musikudvalget finder, at 

det fremsendte lyttemateriale lyder lovende og bifalder bandets overvejelser 

vedr. producer - og støtter derfor gerne bandets kommende EP-indspilning.

8967 Silje Marie Schjødt (Lihme) Lihme EP 5.000,00 Musikudvalget finder Lihmes lyttemateriale lovende og præget af fine 

vokalpræstationer. Udvalget støtter gerne EP-indspilningen og ser frem til at 

høre resultatet.

8969 Martin Baltser Back Off You 15.000,00 Martin Baltser er en talentfuld sanger og sangskriver, der trods sin unge alder 

allerede er en erfaren og velovervejet kunstner. Projektet er velbeskrevet og 

præget af spændende samarbejdspartnere. Musikudvalget støtter derfor 

meget gerne dette projekt.

8974 Art Song Aarhus - Sæson 

2020

Art Song Aarhus - Sæson 2020 25.000,00 Art Song Aarhus (indtil 1.1.20 kaldet Sangselskabet Aarhus) har fremsendt et 

gennemarbejdet koncertprogram, med gode overvejelser vedr. formidling, 

format og tilgængelighed. Musikudvalget støtter gerne Art Song Aarhus' 

koncertprogram for sæsonen 2020, med klassisk vokal kammermusik.



8983 Matilda Tjelldén Sådan som tulipantræer står 10.000,00 Matilda Tjelldén laver forfriskende og anderledes popmusik og har valgt en 

god producer. Musikudvalget støtter gerne hendes EP-produktion.

8991 Big Baby Shows Big Baby Shows præsenterer: 0,00

8993 All Rights Reserved nu - ( en musikalsk og digterisk 

udviklings- og indsigtsrejse ) 

Kombineret bog & 7-dobbelt 

album

0,00

8994 Narcosatánicos Narcosatánicos - Produktion af 3. 

LP

12.500,00 Musikudvalget finder at det fremsendte lyttemateriale lyder meget 

overbevisende. Udvalget støtter gerne Narcosatánicos' tredje LP-udgivelse - 

og ser frem til at følge bandets videre udvikling.

9003 Producer Jesper Skov og 

masterering af endnu 

ukendt person

Elektriske stød 0,00

9006 Blodbader Avantgarde metal-EP 0,00

9008 pigeBEAT Bootcamp 2019 pigeBEAT Bootcamp 15.000,00 Kristine Bjørg m.fl. fortsætter deres forbilledlige vækstlagsarbejde med 

pigeBEAT Bootcamp - der har til formål at få flere piger til at spille 

elektronisk/rytmisk musik. Musikudvalget værdsætter bl.a. den grundige 

evaluering og afrapportering, anvendelsen af skiftende aktuelle kvindelige 

kunstnere som undervisere samt projektets kontinuitet.

9009 Schwarze Fiktion Liquid Loops 10.000,00 Schwarze Fiktion er et talentfuldt indie-/elektro-band på vej frem. 

Musikudvalget finder, at bandets planer for produktion af to singler inkl. 

video er overbevisende og præget af gode samarbejdspartnere. 

9012 Tobias Guldbrandsen In The Cave(album) 0,00

9032 LIVEDEVIL LIVEDEVIL EP 0,00



9049 Keminova Cowboys 

v/Flyfabrikken

Cirkus Danmark 10.000,00 Musikudvalget vurderer, at musikerkollektivet Keminova Cowboys' album- og 

turnéprojekt kan medvirke til at sætte fokus på talentfulde Aarhus-orkestre, 

styrke et frugtbart musikalsk netværk og bidrage til en gensidig inspiration 

kunstnerne imellem. Udvalget imødekommer derfor gerne ansøgningen.

9059 Christian Pedersen Red Handed Sessions #1 0,00

9060 Kingdom Blue Kingdom Blue - Part Time Glory 0,00

9064 HIRAKI HIRAKI 2ND 10.000,00 Musikudvalget ser et potentiale i bandets lyd, som fremstår dynamisk, 

original og æstetisk gennemarbejdet. Vi opfordrer ansøgeren til at overveje 

muligheder for relevant medfinansiering.

9070 Between Music AquaSonic - pladeindspilning 25.000,00 AquaSonic har en ambitiøs plan for at få dokumenteret den unikke lyd, som 

bandet har brugt mange år på at udvikle. Musikudvalget støtter gerne 

ensemblets pladeindspilning.

9071 Ellie v. Morten Rune Ellie - Udgivelse - Mix & Master 5.000,00 Bandet Ellie er et velspillende band, der laver gode popsange. Musikudvalget 

støtter gerne mixning og mastering af bandets tre nye singler.

9072 Turquoise Sun Canada tour November 2019 10.000,00 Turquoise Sun arbejder professionelt og har en velovervejet plan for af 

forsøge at afsætte deres musik i udlandet. Deres ambition om at spille fire 

showcase-koncerter i Canada er præget af gode samarbejdspartnere. 

Musikudvalget imødekommer derfor gerne ansøgningen.

9073 Signe Eggert Jørgensen Signyr - Debut EP 0,00

9076 Aarhus 

Kammermusikfestival

Gennemførelse af Aarhus 

Kammermusikfestival 2020

25.000,00 Ansøgningen er gennemarbejdet og overbevisende, præget af ambitioner om 

et højt kunstnerisk niveau samt gode overvejelser vedr. formidling til nye 

publikumsgrupper. 

9077 SONO Musikvideo 0,00

9078 Dovydas Narbutas Minimal 0,00



9079 Vokalgruppen Concert 

Clemens

Concert Clemens 2020 100.000,00 Musikudvalget sætter pris på Concert Clemens' høje ambitions- og 

aktivitetsniveau. Concert Clemens arbejder seriøst og målrettet med 

fødekæden og bidrager til at Aarhus fortsat er en stærk korby. 

9080 Grobund Bandakademi Grobund projekter 2020, samlet 

ansøgning

30.000,00 Grobund arbejder seriøst og vedholdende med vækstlaget for den rytmiske 

musik, og har store ambitioner på de unges vegne. Dette støtter 

Musikudvalget gerne op om, og har derfor valgt at imødekomme 

ansøgningen.
9081 Verden til Herredsvang 6 koncerter i 2020 20.000,00 Verden til Herredsvang præsenterer et godt og alsidigt koncertprogram for 

2020. Musikudvalget værdsætter Verden til Herredsvangs vedholdende 

arbejde med at afholde koncerter i et lokalmiljø hvor der ikke ellers er meget 

live-musik. 

9082 Aarhus Techno District Aarhus Techno District 2020 25.000,00 Aarhus Techno District fortsætter i 2020 deres arbejde. Planerne fremstår 

gennemtænkte, og Musikudvalget hæfter sig ved at det musikalske program 

repræsenterer et alsidigt valg af artister. På den baggrund har udvalget 

besluttet at bevilge støtte. 

Musikudvalget opfordrer ansøgeren til at overveje muligheder for relevant 

medfinansiering.

9086 Verden til Herredsvang Marienlyst Park Fest 2020 30.000,00 Planerne for Marienlyst Park Festival fremstår gennemtænkte. Musikudvalget 

hæfter sig ved at programmet repræsenterer en bred palet af rytmiske 

musikgenrer og forholder sig til nye målgrupper. På den baggrund har 

udvalget besluttet at støtte festivalen.

9088 Maria Isabel Edlund Nordiske samarbejder 0,00

9089 Robert Jan Jancevic Indsiplning og produktion af 2 

singler

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Twin Dive og kan se potentiale i bandet. Det 

beskrevne samarbejde og de to singler lyder ud fra tilsendte materiale 

lovende.
9090 Go Go Berlin kreativt lydstudie udvikling 0,00

9091 Henrik Platz Den nøgne pige (Aarhus-pigen) 0,00



9092 Hvalfugl v. Fjord Music Udgivelse af nyt album med 

Hvalfugl

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte udgivelsen af et nyt Hvalfugl-album. Udvalget 

hæfter sig ved de interessante kompositioner og de planlagte 

gæsteoptrædender på albummet. 

9093 Catch The Breeze Catch The Breeze - Gravitational 

Sounds

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Catch The Breeze. Musikudvalget hæfter sig 

særligt ved det beskrevne fokus på vokalen samt interessante 

gæsteoptrædender. 

9095 Maerkeström Maerkeström EP 0,00

9096 Account The Beat Podcast om mental sundhed i 0,00

9097 Højlund & Holmsgaard Indspilning, mix og master af 

demo

6.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte duoen Højlund & Holmsgaard. De beskrevne 

planer for produktionen og fremtidigt koncertvirke virker gennemtænkte. 

Musikudvalget hæfter sig ved det gode vokalarbejde samt de velklingende og 

smagfulde arrangementer. 

9099 Red Plain Red Plain 0,00

9101 NJYD En kammeropera af Finnur 

Karlsson for NJYD

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte NJYD's arbejde med Finnur Karlssons 

kammeropera. Udvalget hæfter sig ved den høje kunstneriske kvalitet, den 

fremadskuende nye musik samt de beskrevne overvejelser vedrørende 

iscenesættelsen. 

9108 Barrow Album indspilning og tryk 10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Barrow. Ud fra det tilsendte materiale 

fremstår bandet professionelt og hårdtarbejdende og med et solidt fokus på 

det musikalske håndværk. 

9109 Musikforeningen MONO Rock The Region 15.000,00 Musikudvalget bifalder Rock the Region's arbejde med at opkvalificere bands i 

hele regionen. På baggrund af dette støtter udvalget gerne Rock the Region. 

9110 Fantasilaboratoriet Fantasilaboratoriet 10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Fantasilaboratoriet. Fantasilaboratoriet har et 

interessant lydbillede, der med det stringente beat og den nordiske lyd giver 

plads til den enkelte musikers profil. 

9111 Ungdomskoret Aarhus U Ungdomskoret Aarhus U til 

World Choir Games 2020

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Ungdomskoret Aarhus U og deres deltagelse i 

World Choir Games 2020. Musikudvalget bifalder korets bidrag til fødekæden 

og dermed til Aarhus' status som en stærk korby. 



9117 Northern Assembly I/S Northern Assembly, 

singleudgivelser 2020

0,00

9118 RECession RECession Festival 2020 30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte RECession Festival 2020. Udvalget hæfter sig 

ved at RECession præsenterer et interessant program og fortsat arbejder for 

at give subgenrer et solidt ståsted i Aarhus.

9119 Total Hip Replacement Total Hip Replacement  - 

Indspilning og udgivelse af af 2. 

album

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte indspilningen af Total Hip Replacements andet 

album. Udvalget hæfter sig ved at THR er et hårdtarbejdende orkester der er 

eksponenter for en genre der ikke i særlig høj grad er repræsenteret i Aarhus.

9120 Sally Errebo-Brandt SALLY - Indspilning af debut EP 5.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte SALLY.  Udvalget hæfter sig særligt ved den 

stilbevidste lyd og valget af samarbejdspartnere. 

9121 Felix Anders Facius Fogt Pony Marshall - Dobbeltsingle 

forår 2020

8.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Pony Marshall. De beskrevne planer om 

udgivelse af dobbeltsingle virker gennemtænkte. Musikudvalget hæfter sig 

ved bandets ambitiøse arbejde med videreudviklingen af deres lyd. 

9123 Sauna Senere Sauna Senere - debut EP 0,00

9125 Trader Mix og master af debut album 10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Trader. Musikudvalget vurderer at bandet har 

et stort potentiale og bifalder valget af samarbejdspartnere til færdiggørelse 

af produktet. 

9129 High Kindergarten High Kindergarten 2020 15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte High Kindergartens koncertarrangementer i 

2020. Udvalget bifalder et stærkt og interessant program, men opfordrer til at 

arrangøren arbejder med at styrke sin egen identitet som arrangør. 

9132 Wejse Media Earthbound 0,00

9133 Ensemble Pluma Relevans-turné, del 2 25.000,00 Musikudvalget anerkender og værdsætter Ensemble Plumas arbejde med at 

formidle klassisk kammermusik til et bredt publikum rundt om i landet - og 

støtter derfor gerne denne anden del af ensemblets Relevans-turné.

9134 Sært Skarn Sært Skarn live indspilning 10.000,00 Musikudvalget finder bandets lyd fængende og planerne for promoveringen 

og udbredelsen af udgivelsen klare. På den baggrund støttes projektet.



9136 MØL I/S MØL album 2 0,00

9138 Natlyst STÆRK, SKÆLVENDE, IVRIG - En 

serie af dramaturgiske live 

sessions

15.000,00 Musikudvalget finder konceptet omkring Natlysts musikvideoer spændende 

og originalt, og støtter derfor gerne projektet.

9139 Ingeline Ingeline EP 2020 0,00

9141 Deadnate c/o Account The 

Beat Management

Deadnate live-video og pressekit 0,00

9142 POPMACHÉ SYDHAVNENS DJ-SKOLE 10.000,00 Musikudvalget finder projektets forløb interessant og gennemarbejdet.

Udvalget påskønner visionen om at opkvalificere DJ-faget og bidrage til 

kønsbalancen i miljøet. På den baggrund støttes projektet.

9143 Maria Molde MOLDE Demo/EP og 2 videoer 0,00

9144 In Orbit I/S In Orbit 0,00

9146 TONE / v. Line Tjørnhøj SAILOR 10.000,00 Musikudvalget værdsætter Line Tjørnhøjs modige valg om at formidle et så 

intimt emne. Det kunstneriske udtryk er stærkt og bliver forløst af den enkle 

instrumentation. På baggrund af dette støtter udvalget gerne projektet.

9147 Diaraby Jamm Festival Diaraby Jamm Festival 2020 25.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Diaraby Jamm Festival i 2020. Udvalget finder 

at festivalens fokus på formidling af afro-genrer, den tilhørende 

dansetradition samt de planlagte samarbejder tilsammen har en interessant 

og appellerende karakter, der også vil kunne udvide og udvikle publikum. 

9148 Førsteelsker Førsteelskers første udgivelse 7.500,00 Førsteelsker leverer musik med rå og smittende energi og har velovervejede 

fremtidsplaner. Musikudvalget støtter derfor gerne Førsteelskers 

debutudgivelse. 
9149 Total Hip Replacement Total Hip Replacement i Mali 

Januar 2020 - Tourne, workshops 

og tværkulturel udveksling

5.000,00 Total Hip Replacement udviser stor arbejdsomhed i deres samarbejder på 

tværs af kulturer. Musikudvalget har derfor valgt at støtte bandet i deres 

turnévirke i Mali.



9151 ENSEMBLE EDGE En visuel koncert 15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Ensemble Edges visuelle koncert, da udvalget 

finder samspillet mellem musik og visuals stemningsfuldt og dragende. 

Konceptet er gennemtænkt, og ensemblet formår at formidle emnet på såvel 

det konkrete som det abstrakte plan vha. musik, oplæsning og visuals.

9152 AySay AySay EP indspilning 15.000,00 AySay formår på fineste vis at forene vestlig og mellemøstlig sangtradition i 

sangskrivningen og i de musikalske samarbejder.

Musikudvalget vil gerne støtte AySays indspilning af EP, da bandets 

genrefusion virker appellerende og de musikalske arrangementer 

interessante.

9153 Loose Ends Tilskud til udgivelse af 7" plade 0,00

9155 William Wester Indspilning af album: "Hvor Kom 

Det Fra"

7.500,00 Musikudvalget vil gerne støtte tilblivelsen af albummet "Hvor kom det fra", 

og finder at sangskrivningen samt velvalgte samarbejdspartnere viser 

potentiale.

9156 Annie Grundtvig ou and Me is One - Wings of 

Imagination - Musik og 

kunstudveksling på Bali

0,00

9157 Salka Salka 0,00

9158 LAB 2 'En snak med musikbranchen...' 0,00

9160 Lil Lacy Music Musik til en ballet for ord, lyd, lys 

og kroppe

0,00

9162 Merlyn Silva Aarhus Electronique - 

Kollaboration Projekt

0,00

9163 Bisen International Astronaut indspilning i 

Sundlaugin med Claudius 

Mittendorfer som Producer

20.000,00 Musikudvalget finder det musikalske udtryk stærkt, og der er fine 

overvejelser omkring produktionen af bandets lyd. På den baggrund støtter 

udvalget gerne projektet.

Udvalget savner dog et fokus på yderligere finansieringsmuligheder.
9164 Cesar Joaniquet Zero Kestra 0,00



9165 Århus Sinfonietta Århus Sinfonietta 100.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Aarhus Sinfoniettas fortsatte aktiviteter i 2020. 

Aarhus Sinfonietta sætter ambitionsniveauet højt med interessante 

samarbejder samt udviklende og formidlende projekter.

9166 Naturens Muntre Datter Katrine Stochholm musikvideoer 10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Katrine Stochholms planer om optagelse af 

musikvideoer. Udvalget finder det musikalske udtryk originalt og fængende, 

og ser frem til at musikken bliver forenet med en billedside.

9168 Jutlandia Saxofonkvartet Jutlandia Saxofonkvartet 30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Jutlandia Saxofonkvartet. Ensemblet gør et 

stort arbejde for at formidle musikken for en bred aldersgruppe, og udvikler 

fortsat saxofonmusikken med høj grad af kunstnerisk og teknisk kvalitet i et 

vidtspændende repertoire af både nyt og gammelt.

9169 Tears Indspilning, mix + master af ny 

plade med Tears

10.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte TEARS' indspilning, mix og master af nyt 

album. Udvalget bifalder valget af samarbejdspartnere, og vurderer også, at 

tidspunkt og momentum er rigtig for orkesteret.

9170 Ditte Dupont Ditte Dupont Debut EP 0,00

9171 A Fo! -All Female Orchestra- A Fo! i Aarhus 10.000,00 All Female Orchestra er et spændende sammensat og velspillende orkester, 

og Musikudvalget støtter derfor gerne projektet. 

9172 Women In Live Music An All Female Stage Crew SPOT 

Festival 2020

0,00

9173 Jon Døssing Bendixen Nyt album med 

piano/percussion duoen 

”Døssing”

0,00

9174 Aarhus Unge Tonekunstnere AUT-aktiviteter 2020 80.000,00 Musikudvalget støtter fortsat gerne AUT's arbejde med at præsentere 

eksperimenterende musik og lydkunst og anerkender foreningens evne til at 

involvere og præsentere unge lokale kunstnere. Udvalget ser frem til at følge 

det kommende års udvikling, herunder AUT's ambition om at formidle deres 

projekter til et større publikum vha. nye samarbejder samt podcasts.

9176 Gorm Askjær Gorm Askjær Trio 7.000,00 Gorm Askjær Trio har en æstetisk gennemarbejdet og prægnant bandlyd. 

Musikudvalget støtter gerne denne musikudgivelse - primært til mix og 

mastering.



9177 Toft-Olsen Kinky Jazz 0,00

9178 Darkest Entries Darkest Entries 15.000,00 Musikudvalget har på baggrund af en fin projektbeskrivelse valgt at give 

tilsagn til arrangørgruppen Darkest Entries, som præsenterer musikgenrer der 

ellers sjældent ville kunne opleves i Aarhus

9183 Nordic Saxophone 

Collective/ v. Henriette 

Jensen

Nordic Saxophone Festival 0,00

9185 Line ammitzbøll 

Søndergaard

EmmaDop live til branche aften 5.000,00 Musikudvalget støtter gerne honorarudgifter til en udvidelse af EmmaDop's 

liveoptræden til det kommende branchearrangement i København. Udvalget 

finder bandets lyd fængende og velproduceret.

9186 Live Foyn Friis Opptrykk av Vinyl av FOYN 

album og lanseringskonsert i 

Aarhus

0,00

9188 Blood Sweat Drum + Bass Blood Sweat Drum + Bass 100.000,00 Blood Sweat Drum + Bass arbejder professionelt og ambitiøst med at udvikle 

big band-konceptet, både hvad angår repertoire og koncertformat. 

Musikudvalget vil gerne støtte dette gode arbejde. 

9189 Daniel Kittow Manali Cream 7.500,00 Daniel Kittow skaber under navnet GRNMO lovende musik i R'n'B-genren. 

Musikudvalget vurderer, at der ligger gode overvejelser til grund for 

projektet, samt bifalder valg af samarbejdspartnere, og har derfor valgt at 

imødekomme ansøgningen.

9190 Ensemble Hermes Sange om Krig og Fred 20.000,00 Ensemble Hermes er et spændende, ungt ensemble af lokale strygere, der 

spiller på et højt niveau. Musikudvalget støtter gerne et sådan ensemble i 

Aarhus, og har derfor valgt at imødekomme ansøgningen.

9191 Sangkraft Aarhus Sangkraft Synger 20.000,00 Sangkraft Synger er et forbilledligt projekt, der formidler byens unge 

kormusik til nye publikumsgrupper. Musikudvalget støtter meget gerne dette 

projekt, men savner dog anden medfinansiering.



9192 ZRN Album produktion 10.000,00 Musikudvalget finder projektet lovende og ambitiøst, og støtter derfor gerne 

produktionen af ZRN's anden albumudgivelse.

9193 Christian Windfeld I am a deadbeat repercussionist 5.000,00 Christian Windfeld udviser stor klangbevidsthed og strukturelt overblik i sine 

udfoldelser. "I am a deadbeat repercussionist" er et fint eksempel herpå. 

Musikudvalget støtter på baggrund af dette gerne mix og master af det 

kommende værk.

9194 Pudsige Herrer Musik IVS Pudsige Herrers Debutalbum 0,00

9195 Foreningen det turkise telt Roots&Hybrid Festival 2020 35.000,00 Musikudvalget anerkender Det Turkise Telts store arbejde, og vil gerne støtte 

den fortsatte udvikling af den succesfulde festival Roots&Hybrid.

9196 Aarhus Unge Tonekunstnere MON 0,00

9197 Thief On The Roof Albumproduktion med Thief On 

The Roof

7.500,00 Musikudvalget bifalder Thief On The Roofs store ildhu. Duoen arbejder 

nysgerrigt og professionelt og har valgt gode samarbejdspartnere til 

projektet. På den baggrund har udvalget valgt at imødekomme ansøgningen. 

9198 Stenz Produktion af første singler 5.000,00 Musikudvalget bifalder kvaliteten af Stenz' sangskrivning og vokalarbejde og 

imødekommer derfor gerne denne ansøgning.

9200 Upopulær Mekanik Reptilhjerte (EP-tetralogi) 10.000,00 Musikudvalget bifalder de skarpe tekster og den gode sangskrivning, og 

støtter på den baggrund gerne udgivelsen fra Upopulær Mekanik.

9201 Anja Nedremo Nordiske Toner 8.000,00 Musikudvalget har valgt at give et tilsagn på 8.000 kr., der dog er øremærket 

til Anja Nedremos rejseudgifter i forbindelse med turnéen Nordiske Toner. 

9202 Sarah Wichmann 

Matthiessen

Rigmor: produktion af 

debutalbum

15.000,00 Musikudvalget støtter gerne Rigmors produktion af debutalbum. Processen 

fremstår gennemtænkt og solid, og udgivelsen er timet godt med bandets 

udvikling.

9203 Nordic Saxophone Collective Sommerturne 2020 0,00



9232 Tapetown Tapetown Sessions 2020 10.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Tapetown Sessions fortsatte udvikling. 

Udvalget ser dog gerne ansøger overveje en mere bæredygtig 

forretningsmodel samt muligheden for evt. samarbejdspartnere.


