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Sagsnr.

Kategori

Ansøger

9529
9531

Tværgående
Kunst

POPMACHÉ
OKAY COOL: Live
Flemming Rolighed Bog projekt

Ansøgtbeløb
2020
58.000
45.000

9533

Tværgående

VILdSKAN

45.000

Titel

JORDVANDRING

Bevillinger
2020

Konsulentens begrundelse
0 Afslag
0 Afslag

20.000
Kunstrådet giver gerne tilsagn til researchperioden til denne
lydvandreforestilling for unge med udgangspunkt i det levede liv af ældre
aarhusianere. Kunstrådet anbefaler, at ansøger i researchperioden tager
kontakt til Aarhus Teater, som i 2018 skabte den site specifikke forestilling
"Anekdoter" på netop Møllestien, for at lære af deres erfaringer herfra.
0 Afslag

9563

Kunst

Flemming Rolighed maleri-serie

38.500

9565

Kunst

Mette Braüner

Som et spejl i en
gåde

28.000

9567

Kunst

Jacob Remin /
Gustav Hoder

Skyen i Jylland

64.000

9569

Tværgående

Alex Mørch

Sonum Danica

75.000

9570

Kunst

Lars Mikkes

ARIEL af Lars Mikkes 22.000

9572

Kunst

Flemming Rolighed handsker i fotos

33.000

9278

Teater

15.000

0 Afslag

9324

Dans

Revysangens
Genklang
Jori Snell

25.000

0 Afslag

Revysangens
Genklang
Authentic
Movement Aarhus
og Contemplative
Dance Practice

25.000 Kunstrådet støtter gerne projektet og ser frem til at opleve installationen, hvor
omdrejningspunktet er mennesket, som berøres, fysisk men også i et større
perspektiv, i mødet med solopgange og –nedgange.
30.000 Kunstrådet støtter gerne slutprojektet “Skyen i Jylland”, hvor den usynlige datasky visualiseres i en mere fysisk konkret udstilling i udstillingsstedet
Spanien19C. Vi ser udstillingen som højaktuel, med dens undersøgelser af
vores og investorers brug af skyen.
50.000
Sonum Danica er en ny type danmarkskort, og et gennemarbejdet og
spændende projekt, med en gennemarbejdet formidlingsplan. Kunstrådet har
derfor også valgt at givet tilsagn og ser frem til at følge projektet.
15.000 Kunstrådet er begejstret for kunstnerens værker, og støtter gerne KH7
Artspaces visning af Lars Mikkes totalinstallation ARIEL.
0 Afslag

Habilitet

9338

Teater

Teatret Kimbri

Visioner fra
Vandkanten

100.000

KOSMOS Good Life
Optog 2020
METALVINGER
Scenekunsthus
Aarhus med Teatret
&
Betonkadaver genopsætning

100.000

Kunstrådet anerkender ansøgerens store erfaring med at skabe
karavaneforestillinger og frembringe den karnevalistiske stemning, som kan
bringe publikum og aktører sammen, og ønsker at støtte op om
slutforestillingen på Aarhus Ø og den tilhørende konference på Godsbanen.
0 Afslag

125.000
150.000

0 Afslag
0 Afslag

9361

Teater

FO-Aarhus

9376
9404

Teater
Teater

MIT TEATER
Scenekunsthus
Aarhus

9419

Teater

Teater Fluks

9437

Teater

Teater Fluks

Teater Fluks - 1-årig 50.000
international indsats

9447

Teater

"Disharmoni"

100.000

9448

Dans

Teatertruppen
Stormen
SVALHOLM

50.000

9483

Teater

DON GNU

BIG BANG –
Collective Matter
SLAP-HIT-HUG

9490

Teater

Teater Fluks

9497

9511

35.000

70.000

100.000

Teater

VÆK - en
musikdramatisk
forestilling om
demens
Teatret Gruppe 38 ENESTÅENDE 2021

Teater

JuSTart

85.000

Going Through

150.000

50.000

25.000 Det fremstår gennemtænkt med en genopsætning af Betonkadaver, og
Kunstrådet er glade for den ekstra formidlingsdimension i nærværende
ansøgning. Kunstrådet støtter derfor gerne genopsætningen.
10.000 Kunstrådet anerkender Teater Fluks' virke, men savner en tydeligere
kvalificering af (for)målet med de ansøgte netværksaktiviteter.
Deltagelsen på IETMs møde i Tromsö om aktivisme falder dog fint ind i Fluks'
virke, hvorfor Kunstrådet har valgt at støtte denne del af de internationale
aktiviteter med 10.000 kroner.
30.000 Kunstrådet finder Stormens oplæg om, hvorvidt kunstneren kan adskilles fra
sit værk interessant, og støtter projektet med 30.000 kr.
0 Afslag
35.000 Kunstrådet ser potentialet i DonGnus bestræbelser på at udbrede moderne
dans og fysisk teater til et yngre publikum, og støtter den afsluttende
produktion af SLAP-HIT-HUG med 35.000 kr.
50.000 Kunstrådet bifalder Teater Fluks bestræbelser på at skabe en gennemarbejdet
produktion om et svært og sårbart emne som demens for børn og unge
publikummer og støtter projektet med 50.000 kr.
100.000 Kunstrådet anerkender den vigtige festival for sceniske solopræstationer inden
for dans, performance og teater i Aarhus og bifalder sattelitprogrammer i
andre dele af landet.
30.000 Kunstrådet finder det godt og interessant, at der produceres scenekunst, som
henvender sig til folk med hørehandicaps. Særligt når det sker i samarbejde
med professionelle, der arbejder med hørehæmmede. Kunstrådet ønsker
derfor at støtte op om dette researchforløb.

9516

Teater

Teatret De Røde
Heste

Lommetestamentet 100.000

9519

Teater

Teater
Årshjulet 2020
freeezeProduction
s

9530

Teater

Teatret
Svalegangen

De Andres Stemmer 100.000

9552

Dans

dadadans

Et årigt Kunst og
Aktivitets Program

257.945

9571

Dans

Performing Arts
Platform

The Nelken Line Aarhus edition

80.000

9596

Kunst

Billedkunstnernes Opkvalificering af
Forbund Region
professionelle
Midtjylland
kunstnere i Aarhus

25.035

9479

Kunst

Danske
On the Road Kunsthåndværkere processens væsen
og Designere,
region Midt

50.000

125.000

40.000 Kunstrådet finder at De Røde Hestes forestilinger har et særdeles højt niveau.
Kunstrådet er ligeledes enige i teatrets udsagn om, at den ekspertise der findes
i de aarhusianske samarbejdspartnere er helt unik. Kunstrådet ønsker derfor at
støtte produktionen af Lommetestamentet, hvis premiere finder sted på
Refleksion i Aarhus. Dog undrer det Kunstrådet lidt, at man ikke har valgt at coproducere denne forestilling i samarbejde med Refleksion for at sikre en større
tilknytningsgrad til Aarhus.
70.000 Kunstrådet ønsker at støtte Teater FreezeProductions med 70.000 kr. og er
glade for det opdelte budget i ansøgningen.
Særligt ser vi potentialer i at deltage på CPH:Stage med Sletten i en
københavnsk version, og bifalder at teatret er opmærksom på den mulige
medfinansiering fra Det Grønlandske Hus, som gratis lægger scene til og kan
være med til at løfte opmærksomhed for forestillingen i København.
70.000 Kunstrådet glædes over samarbejdet mellem Svalegangen og EUTOPIA, og
støtter det sympatiske projekt med midler til konceptudviklingen.
Kunstrådet har hermed afsat de midler, der kan afses til projektet, og
forventer herefter, at midlerne til projektets videre liv, herunder den færdige
produktion, findes via Svalegangens eget budget og/eller via andre
støttegivere.
40.000 Kunstråder glædes over Dadadans' kuratering til Tanzmesse i Düsseldorf, men
savner herudover nogle mere gennemarbejdede og konkrete aktiviter i det
tilsendte materiale, ikke mindst på baggrund af det netop afsluttede
Basisitilskud.
Kunstrådet tildeler derfor et samlet beløb på 40.000 kr. til kunstneriske
aktiviteter. Hjemmesider falder således ikke ind under Kunstrådets
bevillingspraksis.
0 Det borgerinddragende projekt The Nelken Line - performance er et fint
projekt, men Kunstrådet ser sig dog ikke i stand til at støtte det. Budgettet er
stort for en så kortvarig visning. Kunstrådet havde desuden gerne set en
medfinansiering fra ARoS og Maltfabrikken i Ebeltoft.
25.000 Gode samarbejdspartnere fra Aarhus kunstmiljø er gået sammen om at
arrangere en Masterclass for professionelle kunstnere og undervisere,
støbning i ler og beton mm. Det bakker Kunstrådet op om og tildeler projektet
støtte.
38.000 "On The Road - processens væsen" er et spændende kig ind i kunstnernes
maskinrum, og Kunstrådet støtter gerne projektet. Tilsagnet er øremærket
honorar til de medvirkende.

9480

Kunst

Mette Schelde
studio

Re Fold Light 2020

30.200

9481

Kunst

Signe Boe

tons of tuns and
tones on tones

30.725

9491

Kunst

Honey Biba
Beckerlee

9492

Kunst

LYNfabrikken

Kobber, mønstre og 56.166
hukommelse
(arbejdstitel)
Tomopteris Micans 75.000

9508

Kunst

9297

Kunst

9299

Kunst

Rune Fjord Studio Sense of Food
Factory
CUBendt ApS
Projekt network,ophold på
Guldagergård.
kunstnersammensl MOCA møde
utningen
&research
Guirlanden

150.000

20.000 Kunstrådet vurderer, at der at tale om et fint kunstnerisk niveau og en relevant
udstillingssammmenhæng og støtter derfor gerne dette kunstneriske
udviklingsarbejde.
20.000 Kunstrådet er begejstret for kunstnerens værker, men må på baggrund af
begrænsede midler prioritere puljens midler og har derfor valgt ikke at støtte
med det fulde beløb.
30.000 Kunstrådet støtter gerne en produktion og visning af et nyt stedsspecifikt værk
af denne kunstner i Aarhus. På grund af begrænsede midler kan det fulde
ansøgte beløb dog ikke tildeles.
20.000 Kunstrådet ser fine muligheder i at gøre kunsten synlig og til stede i byrummet,
hvor folk færdes og ikke nødvendigvis selv opsøger kunsten. Ikke mindst, når
det drejer sig om kunstværker, som inviterer til interaktion med sit publikum.
Kunstrådet støtter installationen med 20.000,- øremærket til kunstnerhonorar.

0 Afslag

12.000

10.000 Kunstrådet støtter gerne lokale kunstneres opkvalificering og udvidelse af
deres netværk.

34.000

11.000 Kunstrådet er gerne med til at understøtte og sikre et godt fundament for
Guirlandens kommende udstillingsaftale med Museum of Classical Archaelogy.
Kunstrådet er imidlertid ikke overbevist om, at det er nødvendigt med så stor
en delegation for at opfylde rejsens formål og har derfor valgt at prioritere
støtte til 2 personers deltagelse.

9300
9309

Kunst
Kunst

AMP
Storage

Bølgen
Storage

35.000
6.000

9322

Kunst

MICHAEL WÜRTZ
OVERBECK

The Void

29.500

Kunstrådet ser gerne, at der indsendes én samlet ansøgning til
Kulturudviklingspuljen såfremt der på et senere tidspunkt søges støtte i
forbindelse med den endelige udstilling.
0 Afslag
6.000 Et opbevaringsskab omgjort til et visningsrum er et fint, personligt og finurligt
projekt, hvor programstyring, networking mm, samtidig bliver løftet skønt
stedets beskedne størrelse. Kunstrådet finder idéen sjov og støtter derfor
gerne op om dette initiativ.
29.500 Kunstrådet støtter gerne projektet The Void, hvor vi konfronteres med
eksistentielle vigtige emner i vores vandring i opbyggede ’Würtz-rum’.

Birgitte Ejdrup
Christensen og Else
Ploug Isaksen
inhabile

9323

Kunst

Lys På Aarhus Teknik og Miljø Trafik Aarhus
Kommune

150.000
Lys På Aarhus:
Udvikling af
tryghedsskabende
lyskunstværk på Klostertorv i Aarhus

9342

Kunst

Louise Sparre

The Travel in Space 28.530

9346

Kunst
Kunst

9366

Kunst

9367

Kunst

AMP

The Dichotomy of
US
Co-creating our
future story
The Color of
Water/Vandets
farve
Artist in residence:
Workshop, lecture
og udstilling Nagoya
University, Japan

17.000

9360

Nadia HorstedNarejo
Idrætshøjskolen
Aarhus
Sarah Gillingham
Schorr

9371

Kunst

Kamilla Mez

MMXX

2.000

9406

Kunst

Foreningen for
Samtidskunst

Aarhus Artspace
2020

80.000

9407

Kunst

Nej Tak, Farvel

Modern Greek
Vases

104.993

155.000
39.847

25.000

0 Afslag

14.000 Kunstrådet vil gerne støtte egenproduktionen af nye værker til den større
udstilling The Travel in Space. Vi glæder os til at se værker inspireret af den
mikroskopiske verden til det ydre rum.
0 Afslag
0 Afslag
20.000 Det spændende, analytiske arbejde med fotografiet som medie og vandet som
tema vil Kunstrådet gerne støtte delvist. Vi støtter produktion af værker,
udstilling i Bacelona samt publikation.
20.000 Kunstrådet vil gerne bidrage med støtte til rejsen til Nagoya University of Arts,
Japan og til det omfattende program, som rejsen indebærer; produktion af
værker, forelæsning og at skabe en afsluttende udstilling på universitetets
galleri BE.
2.000 Kunstrådet støtter gerne op om dette kunstneriske eksperiment, som lægger
sig i grænsefladerne i en kendt situation. Kunstrådet ser frem til at opleve
værket i den beskrevne sammenhæng.
50.000 Kunstrådet støtter gerne det reducerede program for Aarhus Artspace, nu
udvidet med det nye tiltag, en arkivudstilling. Udstillingerne med fokus på den
aarhusianske samtidskunstscene har stor betydning og vigtighed for byens
kulturliv. Kunstrådet så dog gerne medfinansiering fra anden side.
30.000 Kunstrådet er begejstret for projektet, og anerkender det fine møde mellem
værker og udstillingssted, og hvorledes disse 'taler' med hinanden på tværs af
tid og sted. Kunstrådet vil dog opfordre ansøger til at søge finansiering mere
bredt, som det også er anført i puljebeskrivelsen.
Med dette tilsagn giver Kunstrådet sin varmeste anbefaling af "Modern Greek
Vases" til andre potentielle støttegivere.

9408

Kunst

Kunstnergruppen
Kontekst

Altings
Forbundethed

60.000

0 Afslag

Birgitte Ejdrup
Christensen inhabil

9409

Kunst

Marianne
Jørgensen

Into the sky

53.000

9414

Kunst

Anne Dyhr

Køkkenvinduesgalleriet Hjemme
igen

15.300

9415

Kunst

Julie Stavad

9423

Kunst

9430

Kunst

Anya Winqvist /
Winqvist
Kunsthal Aarhus

Jeg hænger lige min 40.000
taske her samt nye
vægværker
19.250
Det er barnligt

9440

Kunst

9499

Første Torsdag

32.750

Anne-Sofie
Overgaard

Pillars of Creation

41.550

Kunst

Grombacher
Projects

Call & Response

50.000

9502

Kunst

Anders Visti

27.437

9513

Kunst

Maja Ingerslev,
KKArt

9514

Kunst

Galleri Image

AAUOS, Aarhus
Urban Operating
System
”How Beautiful –
How Catastrophy”
af Simone
Hooymans,
KH7artspace
Photobook Week
Aarhus 2020

30.000 Kunstrådet støtter gerne disse kunstneriske initiativer, som forholder sig både
konkret og poetisk til det specifikke sted. Vi vil dog opfordre til at der forsøges
at opnå en større lokal medfinansiering.
10.000 Kunstrådet finder det interessant, at man som borger i byen uforvarende kan
komme i kontakt med professionelle kunstudtryk. Ikke mindst når det foregår
gennem et vindue til en tilsyneladende privatssfære, som tilmed sætter
begrebet "hjem" på spidsen.
30.000 Kunstrådet giver gerne et delvist tilsagn til produktion af nye værker, som
kredser om fænomenet samlingen, og hvor der arbejdes med spring i skala til
kommende udstillinger, der vil komme kunstneren til gode.
0 Afslag
Gunvor Ganer
Krejberg inhabil
20.000 Kunstrådet ser meget positivt på Kunsthallens indsats for at styrke og
synliggøre dygtige lokale kunstnere i kraft af torsdagsudstillingerne og har
derfor valgt at prioritere et tilskud på 20.000,- til de deltagende kunstneres
honorar.
20.000 Kunstrådet vil gerne støtte den scenografiske, taktile installation Pillars of
Creation udtænkt til gallerirummet Spanien 19C. Vi ser frem til at se vævede
landskaber hængende sammen med andre spændende 'informationer'.
35.000 Call & Response er et spændende 1 års program, hvor en udveksling af
kunstnere med relation til kunstscenen i Aarhus og kunstnere i Artist
Residency-program i UK, finder sted. Det er specielt spændende, at
kunstnernes arbejdsform matcher hinanden. Kunstrådet finder
udvekslingsperspektiverne spændende, omend de fysiske udstillingsrammer
sætter sine begrænsninger.
25.000 Kunstrådet støtter det spændende og aktuelle projekt AAUOS, Aarhus Urban
Operating System med fokus på Aarhus Havn og byudviklingen i området.

75.000

30.000 Kunstrådet kan fint se, hvorledes de to udstillinger HavSpejl og How Beatiful How Catastrophy kan komplimentere hinanden, og ønsker at støtte Simone
Hooymans udstilling med 30.000,-.

75.000

60.000 Kunstrådet finder fotobogens udtryksform og udsigelse som medie vældig
interessant, og ønsker at anerkende Photobook Week Aarhus 2020 med
60.000,-.

9518

Tværgående

Aarhus
Billedkunstcenter

100.000
- Tværfaglig
udvikling af
kunstnere via
residency,
samarbejder med
virksomheder og
eksponering på fagkonferencer
Udstillingsprogram 65.104
2020
58.775
Driftstilskud til
KH7artspace

9527

Kunst

9534

Kunst

ARLUND temporary art
KH7artspace

9535

Kunst

Grete Aagaard

RURALISM - Real
and Imagined

50.000

9537

Kunst

KKart

objet trouvé fremmed

35.000

9541

Kunst

9551

Kunst

Mural // Beach Park 40.000
Aarhus
43.770
Bjerget

9341

Litteratur

Aarhus
Beachvolley Club
KKArt,
Kunstnernes
Kooperative ApS
Forlaget Silkefyret

9374

Litteratur

9383

Litteratur

Poetklub Århus

9425

Litteratur

Anya Winqvist /
Winqvist

30.000
Stærk norsk
litteratur i
oversættelse
Forlaget Silkefyret Projektstøtte til Står 30.000
på tæer under vand

Poetklub Århus
Antologi
Polarbien Joanna

10.000
12.500

50.000 Kunstrådet støtter gerne tværgående samarbejder og glæder os til at se
resultatet, som vi håber kan danne udgangspunkt for en videreudvikling af
satsningen.

0 Afslag
35.000 Kunstrådet anerkender KH7s plads i og bidrag til den aarhusianske kunstscene,
og støtter gerne med et beløb på 35.000,Kunstrådet finder dog den angivne formidlingsstrategi noget uambitiøs, og
stiller sig endvidere lidt uforstående overfor posten til ansøgningsskrivning.
30.000 Kunstrådet støtter meget gerne dette spændende projekt og oplagte match
mellem den danske og den irske kunstner og håber, det vil resultere i et unikt
og gensidigt inspirerende samarbejde.
20.000 Kunstrådet vil gerne bidrage med støtte til rejsen til Nagoya University of Arts,
Japan og til det omfattende program, som rejsen indebærer; produktion af
værker, forelæsning og skabe en afsluttende udstilling på universitetets galleri
BE.
0 Afslag
0 Afslag

Else Ploug Isaksen
inhabil

0 Afslag

30.000 Kunstrådet støtter gerne et smalt litterært projekt, hvor tekst og billede møder
hinanden i en meget fin og frugtbar synergi. Kunstrådet glæder sig til at se den
færdige udgivelse og vil i samme ombæring benytte lejligheden til at opfordre
ansøger til at undersøge egne muligheden for også at finde et højere honorar
til den deltagende forfatter.
0 Afslag
0 Afslag

Gunvor Ganer
Krejberg inhabil

9433

Litteratur

Aarhus
Litteraturcenter

25.000
Internationale
Masterclasses 2020

9486

Litteratur

BogGods

BogGods 2020

100.000

9487

Litteratur

Litteraturmagasine Litteraturmagasinet 50.000
t Standart
Standart 2020

9488

Kunst

Anders Visti

9494

Litteratur

Løve's Bog- &
Vincafé

9498

Litteratur

Read Nordic

9512

Litteratur

Forening for
Vilde Universer
Fantastisk
Litturatur - Aarhus

9515

Litteratur

Aarhus
Litteraturcenter

Processing
Community Day
@Aarhus 2020
Løve's Litterære
Dage 2020

15.042

45.000

Read Nordic Efterår 35.500
2020

15.000 Kunstrådet støtter gerne de Internationale Masterclasses, der er stærke og
væsentlige bidrag til at opkvalificere og motivere professionelle forfattere i
Aarhus. Kunstrådet vil dog opfordre ansøger til at genoverveje, om det
nødvendigvis behøver være så lavt et deltagerantal, eller om det var muligt at
øge antallet, så hver enkelt masterclass kan komme flere forfattere til gode.
50.000 Kunstrådet er meget glade for at konstatere, at BogGods med sit fokus på
mikroforlag, er blevet en tilbagevendende begivenhed i forbindelse med
LiteratureXchange og har derfor også i denne uddelingsrunde valgt at
prioritere midler til at støtte messen.
Kunstrådet vil dog meget kraftigt opfordre arrangørerne til at finde en reel
medfinansiering for standplads og forplejning fra de deltagende forlags side,
samt at arrangørerne udarbejder en forretningsplan med henblik på at gøre
det tilbagevendende arrangement mere økonomisk bæredygtigt og
uafhængigt af offentlige tilskudskroner.
30.000 Kunstrådet har også i 2020 valgt at prioritere et tilskud til Litteraturmagasinet
Standart, som fortsat er et relevant og godt tidsskrift, der følger kritisk op på
samtidslitterære værker og stiller skarpt på tendenser.
7.500 Kunstrådet finder arrangementet støtteværdigt, da der sættes fokus på en
kunstnerisk tilgang til softwareudvikling ift. den mere gængse. Kunstrådet
havde dog gerne set ansøgningen tidligere.
30.000 Kunstrådet støtter gerne endnu et års afvekslende program til Litterære Dage.
På baggrund af festivalens korte periode samt prioritering af puljens midler,
støttes arrangementet imidlertid ikke med det fulde beløb. Da programmet
endnu er baseret på løse aftaler, minder vi om, at Kunstrådet skal orienteres,
hvis programmet ikke bliver som planlagt.
30.000 Kunstrådet ser meget positivt på ansøgernes store arbejde med at skabe
interessante litterære arrangementer til glæde for byen. Da dele af
programmet baserer sig på meget korte sessioner vil vi dog opfordre ansøger
til at undersøge, om det i samarbejde med andre aktører er muligt at give de
deltagende forfattere flere arrangementer, mens de gæster byen.

34.040

0 Afslag

17 + 17 verdensmål 60.000

0 Afslag

9523

Litteratur

Mads Mygind

9528

Litteratur

9532

Litteratur

Aarhus
Litteraturcenter /
PROJECT ART
WRITING
Litteraturen på
Scenen

9536

Litteratur

356TEKSTER

9542

Litteratur

Egor Fetisov

9564

Litteratur

365TEKSTER

9614

Litteratur

Dansk selskab for
ny fransksproget
litteratur

9478
9503

Tværgående
Tværgående

Lydenskab
Seachange Lab

9510

Tværgående

9522

Kunst

Skrive- og
reserachophold i
Lissabon
TÆND/ SLUK:
NATUR & POETIK
2020

11.500

0 Afslag

60.000

0 Afslag

Litteraturen på
Scenen, Ansøgning
til drift- og
projektstøtte 2020
ATLAS OVER
AARHUS

109.000

Gunvor Ganer
Krejsbergs Mirjabøger
Lyd+Litteratur
Festival 2020

8.000

Poetiske rum Fransk-dansk
litteraturfestival

20.000

50.000

120.000

150.000
Ø
50.000
The Word and
Movement Project,
pilotprojekter 2020
112.600
johs thorst / Dansk Musik- og
Forfatterforening poesiværksted
Aarhus
UDSTILLINGSSTED TRACING THE
ET RUM46
TRACKS

120.000

45.000 Kunstrådet giver gerne et delvist tilsagn øremærket foreningens litteraturarrangementer, men ser sig ikke i stand til at yde støtte til foreningens sociale
aktiviteter, køb af andele i foreningens bank eller beslægtede udgifter.
0 Kunstrådet kan ikke yde støtte til ansøgningen på baggrund af nærværende
ansøgning, og ærgrer sig over, at der ikke er prioriteret honorar til de
medvirkende kunstnere. Kunstrådet ser imidlertid gerne en genansøgning med
et mere udfoldet budget samt projektbeskrivelse, der også inkluderer
formidlingsdimensionen.
0 Kunstrådet finder ansøgningen noget ufuldstændig og savner i særlig grad et Gunvor Ganer
CV på ansøger, men er åben for at se projektet igen.
Krejberg inhabil
80.000 Kunstrådet anser Lyd+Litteratur Festivalen for at være en vigtig årlig
Mette Dahl
begivenhed for krydsfeltet mellem musik og litteratur, der formår at finde
Kristensen inhabil
spændende kunstnere til at udfordre hinanden i dette krydsfelt.
20.000 Kunstrådet hilser den kommende fransk-danske litteraturfestival velkommen.
Det undrer dog Kunstrådet, at man ikke i ansøgningen kan se et sammenfald
mellem LiteratureXchange og denne festival, da de ligger samtidigt og med
nogle af de samme aktører som arrangører. Kunstrådet vil derfor opfordre til
at man tænker i mulige synergieffekter mellem de to arrangementer.

0 Afslag
30.000 Kunstrådet finder projektet interessant, og håber det kan bidrage til at løfte
kompetencerne og redskaberne i krydsfeltet ord/tekst og bevægelse inden for
fysisk scenekunst og dans.
25.000 Kunstrådet finder fortsat dette arrangement spændende, og støtter derfor
Gunvor Ganer
gerne projektet.
Krejberg inhabil

0 Afslag

9524

Kunst

ARoS Aarhus
Kunstmuseum

Art hub ARoS

80.000

9526

Kunst
Kunst

Kunsttidsskriftet
ARK
Beige Køkken

25.000

9538

Kunsttidsskriftet
ARK
Billedkunstner
Jette Gejl

9540

Kunst

9546

Kunst

NEPTUNE:
KUNSTSALON
Grombacher
Projects

70.200
THE NEPTUNE
SALON SERIES
Mona Aghababaee 16.500
in The Demo Room

9547

Kunst

Mads Greve

Homesick

25.000

9554

Kunst

Karina Malling

Fænomener

30.875

9555

Kunst

Karen Lise Krabbe Det Femte
Materiale

60.200

9556

Kunst

kasper Friis
kjeldgaard

Casts of time

42.500

9558

Kunst

David Ramirez
Gomez

Et usprogligt sted

189.300

9560

Kunst

SPOR

Udstillingsprogram 50.000
på SPOR festival
2020

15.000

50.000 Kunstrådet støtter gerne denne saltvandsindsprøjtning til det unge lokale miljø
og glæder sig til at opleve synergieffekten mellem New York og Aarhus
spirende vækstlag gennem projekter rundt omkring i byen.
25.000 Kunstrådet støtter gerne Kunsttidsskriftet ARKs videre arbejde med aktiviteter
i 2020 herunder produktion og distribution.
15.000 Det forholdsvis nye KH7smallspace er et fint sted at vise værket Beige Køkken,
med dertil arrangerede talks og dialogmøder. Kunstrådet støtter gerne
arrangementet.
0 Afslag
16.500 Kunstrådet finder kunstneren interessant - også i forhold til den skitserede
visning i den konkrete sammenhæng. Desuden er projektet fint organiseret i
forhold til at udnytte muligheden for at skabe møder og udveksling.
20.000 Kunstrådet finder ansøgers fotografiske udtryk spændende på en
urovækkende men også dragende måde, og glæder sig til at se resultatet af
fotobogen Homesick.
20.000 Kunstrådet finder ansøgers eksperimentelle tilgang til glassets udtryksformer Kasper Daugaard
særdeles spændende. Kunstrådet håber at ansøger lykkes med at finde en
Poulsen inhabil
lokal udstillingsplatform for værkerne også.
16.500 Kunstrådet anerkender Karen Lise Krabbes virke, men yder som hovedregel
ikke støtte i form af arbejdslegater eller til etablering af værksted.
Kunstrådet støtter dog med glæde arbejdet med ny udstilling med det ansøgte
beløb til materialer på 16.500,-.
25.000 Kunstrådet anerkender Kasper Kjeldgaards virke, og støtter gerne Casts of time
med 25.000,Vi opfordrer dog ansøger til fremover at afsøge flere fonde/støttegivere
50.000 Kunstrådet støtter med glæde David Ramirezs fine projekt "Et usprogligt sted",
dog med 30.000,-, da det ansøgte beløb langt overskrider puljens økonomiske
formåen (se venligst listen over Tidligere Tildelinger).
Vi håber dog at dette tilsagn kan tjene som vores varmeste anbefaling af
projektet til andre mulige støttegivere.
50.000 Kunstrådet anerkender SPOR Festivalens bidrag til den ny kompositionsmusik
og til den nationale og lokale kunstscene, og giver hermed fuldt tilsagn til
festivalen udstillingsprogram. Kunstrådet bifalder også festivalens
formidlingsstrategi, og de kræfter der skal løfte den.

