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Sagsnr. Ansøger Titel Bevillinger Musikudvalgets begrundelse Habilitet

9314 Nick sway Nick Sway 10.000,00 Musikudvalget finder at det fremsendte lyttemateriale er gennemarbejdet 

og præget af kvalitet - og støtter derfor gerne mix og master af at Nick 

Sways debutalbum. Udvalget savner dog oplysninger om medfinansiering.

9582 Lars Morell Tand og Tone til Tidens Temaer 0,00

9612 Mads Bærentzen Nanna Kamp / Mads Bærentzen Duo 0,00 Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i 

behandlingen

9630 Lil Lacy Music You're somehow connected 0,00

9649 Cherryhead Transformation (album) 0,00

9660 Hjertebarn Tankestreger 15.000,00 Det fremsendte lyttemateriale er gennemarbejdet og præget af et stærkt 

personligt udtryk. Ansøgeren har valgt gode samarbejdspartnere. 

Musikudvalget støtter derfor gerne Hjertebarns andet album.

9662 Kristian Nørregaard Walk where you want 0,00

9666 Mike Andersen Nyt Mike Andersen Band album 15.000,00 Mike Andersen har en stærk og troværdig stemme inden for rhythm and 

blues samt et velspillende band. Musikudvalget støtter derfor gerne hans 

næste album.

9672 Alexia Chambi Light Years EP 8.000,00 Alexia Chambi besidder en stærk vokal og laver meget lovende 

sangskrivning. Hun har lagt en god plan for sin anden EP-udgivelse, som 

Musikudvalget gerne støtter.

9686 Signe Eggert Jørgensen SIGNYR - Debut-EP 10.000,00 Det fremsendte lyttemateriale fremstår gennemarbejdet og med en god 

sammenhæng mellem bandlyd og vokal. SIGNYR's arbejde er ambitiøst og 

præget af seriøsitet. Musikudvalget støtter derfor gerne bandets debut-EP.

9689 Skt. Clemens Drengekor Koncertturne i Alsace 20.000,00 Skt. Clemens Drengekor laver et stort og vigtigt kunstnerisk og pædagogisk 

arbejde med at udvikle kormusikken i Aarhus. Musikudvalget støtter gerne 

korets koncertturné i Alsace.

9701 Michelle Birkballe & Band Album 2020 10.000,00 Michelle Birkballe når ud til et stort publikum med sin kompetente 

blues/rock præget af udadvendthed og dygtige musikere. Musikudvalget 

støtter derfor gerne hendes næste album. 



9703 Ahmatron/Code Elektro Code Elektro LIVE Vinyl udgivelse 10.000,00 Martin Ahm, som står bag Code Elektro, arbejder professionelt og kender sin 

genre og sit publikum til bunds. Musikudvalget værdsætter Code Elektros 

måde at kombinere elektronisk musik og live-musikere på. Udvalget 

imødekommer derfor gerne ansøgningen.

9704 Fauna Fem / Andreas Skamby Fauna Fem – Haptic Sense 10.000,00 Kapelmester Andreas Skambys arbejde med Fauna Fem er grundigt, 

velovervejet og præget af kvalitet. Musikudvalget støtter derfor gerne 

bandets debutalbum.

Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i 

behandlingen

9707 Soundmill Aps SortHandsk indspilning 15.000,00 Sorthandsks musik er et spændende og kreativt genremøde mellem rock og 

hiphop. Ansøgningen er gennemarbejdet. Musikudvalget imødekommer 

derfor gerne ansøgningen.

9708 Kirstinefv SELSKABSSANG 0,00

9717 Magnus Plejdrup Langgaard Møller Deltagelse i orkester-direktions masterclass med 

Alim Shakh og Moravian Philharmonic Orchestra 

0,00

9718 Ensemble Pluma Bartok in Memoriam 0,00

9719 Ensemble Pluma Nordiske Klange 25.000,00 Musikudvalget finder at Ensemble Plumas projekt med at undersøge den 

nordiske lyd er interessant og relevant, og værdsætter især ambitionen om 

at spille nykomponeret musik. Udvalget imødekommer derfor gerne denne 

ansøgning.

9730 Niels Gade Smart Patrulje 0,00

9736 Simon Pehrson Balvig Pass Me The Feeling Stick (albumtitel) 0,00

9742 Kristoffer Bliksted - Takvinge Debutalbum Takvinge 5.000,00 Takvinge er en velspillende jazzkvartet der undersøger nordisk æstetik. 

Musikudvalget støtter gerne bandets debutalbum.

9756 Vanggaard Musik Lukas Vanggaard - album 7.500,00 Lukas Vanggaard spiller legesyg og romantisk pop præget af god 

sangskrivning. Musikudvalget støtter derfor gerne ansøgningen.

9757 John Hestbech Nehen-Hansen Tributes 0,00

9763 Selfmade Records Studie 0,00

9764 BaroqueAros Efterårssæson 2020 30.000,00 BaroqueAros arbejder seriøst med barokmusikken og er en vigtig aktør i det 

aarhusianske musikliv. Musikudvalget støtter gerne ensemblets 

koncertsæson 2020-21. Udvalget finder især BaroqueAros' hybridkoncerter 

interessante.

9772 Pony Marshall PONY MARSHALL EP 2021 0,00

9775 Lykke/Dybbroe Lykke/Dybbroe 5.000,00 De fremsendte lydeksempler er prægede af Lykke/Dybbroes fine gruppelyd 

og sans for form og tekstur. Musikudvalget imødekommer derfor gerne 

ansøgningen.



9777 Natlyst Ikaros (OVERMODIG) // Natlysts andet album 20.000,00 Musikudvalget støtter gerne Natlysts andet album. Udvalget bifalder valget 

af samarbejdspartnere og den gennemarbejdede plan for udgivelsen. De 

tilsendte demoer lyder lovende og Musikudvalget ser frem til at høre 

resultatet.

9781 trine omø Det nye navn 0,00

9787 Ioana Ileana Opris Ioana Sings - Thank you produktion og optagelse af 

sang

0,00

9788 Postyr Project I/S Postyr China Promotion Tour 10.000,00 Postyr er fortsat en god ambassadør for Aarhus som korby. Gruppen 

arbejder seriøst og professionelt, og ansøgningens rejse- og 

projektbeskrivelse fremstår gennemarbejdet. Udvalget imødekommer 

derfor gerne ansøgningen - men savner dog mere engagement fra gruppens 

pladeselskab. 

9796 Cousin Music I/S Cousin 0,00

9803 Camilla Dayyani Miniaturer 0,00

9805 Vox Mariæ Schultz-indspilning 0,00

9812 Jakob Schweppenhäuser N∀BLA (Nabla) – elektronisk musik og utraditionel 

rap

15.000,00 Musikudvalget er meget begejstrede for Nabla. Projektet fremstår 

professionelt og gennemarbejdet samt med gode samarbejdspartnere. De 

tilsendte musikeksempler er tillige af høj kvalitet, og derfor imødekommer 

udvalget gerne denne ansøgning.

Udvalget gør dog opmærksom på, at puljen ikke støtter vinyltryk og indkøb 

af materialer og udstyr.

9814 Vaev v. David Mondrup Albumproduktio 10.000,00 Vaev formår på fin vis at bibeholde den traditionelle lyd i kombination med 

de elektroniske elementer. Materialet fremstår gennemarbejdet og med høj 

håndværksmæssig kvalitet. Udvalget imødekommer derfor gerne denne 

ansøgning.

9816 Foreningen Oppenheimer Oppenheimer Festival 20.000,00 Musikudvalget ser gerne Oppenheimer som en fortsat del af det 

aarhusianske musikliv og imødekommer derfor gerne ansøgningen. Udvalget 

savner dog anden medfinansiering og opfølgning på sidste års nye initiativer, 

og opfordrer desuden ansøger til at orientere sig i puljens generelle 

bevillingsniveau.

9817 Palle Nielsen Er det for sent 0,00

9846 Maerkeström Maerkeström EP (GENANSØGNING) 5.000,00 Maerkeström er et ungt band, der viser lovende takter. Musikudvalget har 

derfor valgt at imødekomme ansøgningen.

9851 AUT (Aarhus Unge Tonekunstnere) EXPLORING PLANTS 10.000,00 Exploring Plants fremstår som et lovende, gennemarbejdet og spændende 

projekt, som Musikudvalget gerne støtter. I særdeleshed glæder udvalget sig 

over samarbejdet vedrørende den naturvidenskabelige del af projektet. 



9858 Mathias Bjørnskov Sørensen The Monsters 10.000,00 The Monsters fremstår velskrevet og stilbevidst, og Musikudvalget støtter 

gerne projektet. Tilsagnet er øremærket til orkesteret, og givet under 

forudsætning af at projektet afvikles som beskrevet i nærværende 

ansøgning. Musikudvalget opfordrer ansøger til at eftersøge anden relevant 

medfinansiering samt orientere sig i Musikpuljens generelle bevillingsniveau. 

9861 Karsten Holm Carl i kirken 0,00

9863 Karmen Roivassepp Quartet Recording Karmen Rõivassepp Quartet's 2nd 

studio album

20.000,00 Musikudvalget støtter gerne Karmen Roivassepp Quartets kommende 

udgivelse. Det medsendte lyttemateriale har en høj kunsterisk og 

håndværksmæssig kvalitet, og er et vellykket bud på at forbinde traditionel 

jazzvokal med en nordisk tone. Udvalget ser frem til at høre udgivelsen. 

9866 Merlyn Perez-Silva Merlyn Silva - What Goes Up 0,00

9867 O/RIOH COMPLEX 15.000,00 O/RIOH's arbejde fremstår originalt og ambitiøst, og projektet virker 

gennemarbejdet og professionelt. Musikudvalget er glade for de medsendte 

lytteeksempler og valget af samarbejdspartnere til projektet. Udvalget 

støtter på den baggrund gerne O/RIOH's kommende album. 

9870 Jonas Hyldgaard Langager tredjeperson 5.000,00 Tredjeperson fremstår som et lovende projekt, og Musikudvalget 

imødekommer derfor gerne ansøgningen.

9872 Zar Paulo Zar Paulo 15.000,00 Zar Paulo er fortsat på vej i en god retning. Lyden er skarp og meget 

lovende. Planen omkring projektet fremstår gennemarbejdet og 

samarbejdspartnerne velvalgte. Musikudvalget støtter derfor gerne 

ansøgningen.

9874 Ipek Yolu Ipek Yolu debut album 15.000,00 Ipek Yolu har en overbevisende sound og musikken er virkelig velspillet. 

Musikudvalget støtter meget gerne denne udgivelse og glæder sig til at høre 

resultatet. 

9881 Simon Erdmann Fejl40 Kunstvideo 0,00

9882 POP v. Peter Ole Pedersen SEA 0,00

9887 marybell katastrophy Kh Marie: musikvideo til ”ryggen mod muren” 10.000,00 På trods af store ændringer i projektet ser Musikudvalget godt potentiale i 

det beskrevne og ser frem til at se videoen. 

9890 De Studerendes hus i Aarhus Newbees ’20 25.000,00 Musikudvalget bifalder den nye udvikling for Newbees, og påskønner de 

mange gode overvejelser omkring publikumsudvikling. Udvalget 

imødekommer derfor gerne ansøgningen. 

9894 Northern Assembly I/S Northern Assembly, etablering af YouTubekanal 0,00



9895 Sara Flindt Projektet for ZAARs anden EP-udgivelse 20.000,00 ZAAR er en god repræsentant for den skæve popmusik. Projektet fremstår 

overbevisende og gennemarbejdet samt med velskrevne sange. Udvalget 

støtter derfor gerne projektet. 

9898 Niels Gade Horses and Hounds 0,00

9900 Bisen International Promovering af Tierkinders debutudgivelse 0,00

9905 Stone Cadaver Memento Mori, Motherfucker! 5.000,00 Stone Cadaver har en stor og overbevisende lyd, hvor de stærke 

instrumentale passager får en central placering i lydbilledet. Bandet har 

indgået et samarbejde med Tue Madsen om færdiggørelsen af deres andet 

album. Med baggrund i det overbevisende materiale og beskrevne 

samarbejde har Musikudvalget valgt at give støtte. 

9908 Aarhus Folk festival Aarhus Folk Festival 40.000,00 Aarhus Folk Festival ønsker i 2020 at fokusere på publikumsudvidelse og 

synlighed i bybilledet. Musikudvalget bifalder denne indsats samt det 

beskrevne mål om at inddrage flere eksterne arrangører. Med baggrund i 

dette samt et stærkt foreløbigt festivalprogram, har Musikudvalget valgt at 

støtte Aarhus Folk Festival. 

9912 Karen Stenz Lundqvist Kaizer 5.000,00 Kaizer befinder sig i spændingsfeltet mellem pop og en mere aggressiv, 

punket tilgang til pop. Bandet er ved egen hjælp nået rigtig langt i 

produktionen, og der er valgt gode samarbejdspartnere til mix og mastering. 

Musikudvalget bifalder de beskrevne planer for udgivelse og vil gerne støtte 

Kaizer. 

9916 The Arcane Order Perennial Black Awakening 0,00

9918 Baseløs "Tankebobler", Album af Baseløs 0,00

9919 Niels Rønsholdt - Komponist Archive of Emotions and Experiences - indspilning 

og udgivelse

15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte indspilning og udgivelse af Niels Rønholdts 

værk for soloklaver Archive of Emotions and Experiences - en elegant og 

dramatisk komposition med en dragende konceptuel ramme. Musikudvalget 

bifalder valget af solist og øvrige samarbejdspartnere. 

9920 ToneArt ToneArt on the Move 10.000,00 Under forudsætning af at Musikudvalget får en tilfredsstillende beskrivelse 

af hvilke aarhusianske musikere og komponister der involveres i projektet, 

vil udvalget gerne støtte ToneArt on the Move. Musikudvalget bifalder det 

landsdækkende samarbejde mellem musikere og komponister samt den 

beskrevne inklusion af vækstlaget.

9922 Andreja Andric Concert for Computer Network 0,00

9923 Jens Viggo Fjord Back in Rio 7.500,00 Musikudvalget anerkender den kunstneriske kvalitet i det kompositoriske 

arbejde og bifalder den autenticitet det beskrevne forløb tilfører projektet. 

Udvalget vil på denne baggrund gerne yde støtte til Back in Rio.



9926 Lyd- og Litteraturfestival Who Killed Bambi featuring forfatter Puk Qvortrup 

Bianchi

0,00 Mette Dahl inhabil og 

deltog ikke i 

behandlingen

9927 Kirstine Fogh Vindelev MIG&KIS - udgivelse 0,00

9930 Boris Kertsman Boris Kertsman-Debutkoncert 0,00

9932 Naturens Muntre Datter Verden Består Af Samlinger Af Stykker 0,00

9933 Kajsa Vala Produktion af Vinyl 25.000,00 Kajsa Vala vil med sit tredje album forsøge at nå en større målgruppe end på 

sine tidligere udspil. For at nå dette mål har hun allieret sig med nogle 

særdeles kompetente samarbejdspartnere. Musikudvalget bifalder den høje 

kompositoriske kvalitet, de velargumenterede refleksioner over processen 

samt en gennemtænkt formidlingsplan. På denne baggrund vil udvalget 

gerne støtte Kajsa Valas tredje album.

9934 Andreja Andric Noisescape with Voice 0,00

9935 SPOR festival Koncerter på SPOR festival 2020 0,00

9936 Ung Nordsik Musik Danmark Ung Nordisk Musik 2021 50.000,00 Ung Nordisk Musik 2021 er et vigtigt samlingspunkt for unge komponister og 

for ny nordisk musik. Festivalen har en betydelig netværksskabende effekt 

for unge komponister. Samtidig kommer der ny nordisk musik ud i byen til 

gavn og glæde for den aarhusianske befolkning. Musikudvalget glæder sig 

over at arrangementet kommer til Aarhus og støtter gerne Ung Nordisk 

Musik 2021. 

9938 det turkise telt Roots&Hybrid Festival 2021 20.000,00 Roots&Hybrid Festival yder et væsentligt bidrag til den aarhusiansk 

musikscene, og er et stort trækplaster for kunstnere og publikummer under 

SPOT Festival. Folkene bag Roots&Hybrid Festival er meget bevidste om og 

dygtige til at skabe oplevelsesrum med den helt rette stemning til netop de 

koncerter de kuraterer.

Musikudvalget bifalder det brede samarbejde med en lang række aktører, og 

vil på den baggrund gerne yde støtte til Roots&Hybrid Festival 2021.

9939 Michael Clausen/Blodbader EP med Blodbader 0,00

9940 KulturStart Female Inspiration 0,00

9949 Bogfinkevej Single-produktioner & Udgivelseskampagne 10.000,00 Bogfinkevej er et interessant navn på den aarhusianske musikscene. 

Musikudvalget vurderer, at de beskrevne udgivelser og tiltag vil være nogle 

gode ¨næste skridt¨, og at bandets plan for udgivelse og promotion er 

realistisk og velreflekteret. På den baggrund vil udvalget gerne yde støtte til 

Bogfinkevej. 



9950 Slagger Lund/Kaptajn Bjørneklo Slagger Lunds isolationssange 0,00

9952 Negash Ali Abdellah Promovering og musikvideo produktion af 

kommende album herunder singleudgivelser

10.000,00 Negash Ali laver sammen med DJ Static hårdtpumpet og aggressiv hip hop, 

der bestemt bør have en plads i det aarhusianske musiklandskab. 

Musikudvalget anerkender den kunstneriske kvalitet, den stærke vokal og de 

tildels bagudskuende og overbevisende produktioner. På denne baggrund vil 

udvalget gerne yde støtte til projektet. 

9956 Trubaduren & hans Rockband I Disse Tider 5.000,00 Trubaduren & hans Rockband spiller med en legende lethed fine viser og 

blød bossa. Med en charmerende energi bidrager bandet til den 

eksisterende folk-/visetradition. Musikudvalget anerkender den kunstneriske 

kvalitet og vil på den baggrund gerne imødekomme ansøgningen. 

9961 Christian Aagaard Trier Førsteelsker første udgivelse 0,00

9962 POP v. Peter Ole Pedersen Sneglefeber 7.500,00 Sneglefeber leverer, med en stærk æstetisk genreforståelse og et godt 

musikalsk håndværk, deres bud på tung og eksperimenterende stonerrock. 

Sneglefeber har en velbegrundet udgivelsesplan samt relevante 

samarbejdspartnere. På denne baggrund har Musikudvalget valgt at 

imødekomme Sneglefebers ansøgning. 

9964 Motivational Quotes Tear & Mend 15.000,00 Kasper Staubs projekt Tear & Mend er et dobbeltalbum der balancerer 

mellem det elektronisk højtflyvende og det jordbundne, intime og 

nærværende. Projektet er gennemsyret af musikalitet og afspejler en stærk 

kunstnerisk og kompositorisk åre. På denne baggrund har Musikudvalget 

valgt at imødekomme ansøgningen. 

9970 Morten Haugshøj (Balthazars Karaffel) ''Clockwise'' (band: Balthazars Karaffel) 7.500,00 Balthazars Karaffel leverer velspillet instrumental orgeltrio-jazz. Repertoiret 

er en blanding af fortolkninger samt originale kompositioner. Musikudvalget 

finder særligt de originale kompositioner interessante. Udvalget anerkender 

det gode håndværk og den kunstneriske kvalitet og har på den baggrund 

valgt at imødekomme ansøgningen. 

9975 Audio Kompas Audio Sessions 0,00

9976 Den Jyske Harsh Noise Mafia DEN JYSKE HARSH NOISE MAFIA LP-COMPILATION, 

VOL. 1

0,00

9977 Den Jyske Opera En tone i livet 0,00

9981 Ulrik Bisgaard Et andet Aarhus 0,00

9983 Jacob Faurholt Wake Me Up 0,00



9990 Josephin Bovién Stop Calling Me - Visuel kunst 7.500,00 Josephin Bovién udfolder sin særegne sans for genrefortolkninger i 'Stop 

Calling Me'. Med gode samarbejdspartnere og en klar retning for det visuelle 

sprog, understøttes musikkens udtryk i den kommende videoproduktion. På 

baggrund af dette støtter musikudvalget gerne produktionsomkostninger 

ved videooptagelserne til 'Stop Calling Me'. 

Musikudvalget savner overvejelser om medfinansiering.

9993 Deadnate I/S Deadnate debutalbum 7.500,00 Deadnate udforsker spændingsfeltet mellem to sangere, der tilsammen 

opnår et intenst samlet vokaludtryk. Bandet har udvalgt gode 

samarbejdspartnere og Musikudvalget ser et lovende samarbejde med 

Andreas Linneman. På baggrund af dette støtter udvalget gerne Deadnate's 

debutalbum. Bemærk at Musikpuljen ikke støtter vinyltryk.

9994 iomfro Lyden af "En Ægte Kvinde" 7.500,00 Musikudvalget støtter gerne iomfro's debut-EP. Musikken er dansabel, har 

gode tekster og leverer et ærligt, legende udtryk. 

9995 NJYD Videoindspilning - MØRCH/ERNST/WINTHER 7.500,00 NJYD arbejder seriøst og engageret med moderne kompositionsmusik, og 

har igennem årene etableret sig som en synlig aktør på området. 

Musikudvalget støtter gerne videoindspilning af tre værker, så ensemblet 

kan nå bredere ud og dermed præsentere et spændende repertoire.

9997 Nikolaj Svaneborg Every Frame A Painting 10.000,00 Nikolaj Svaneborg udtrykker sig med et flydende og let klaverspil. Hans 

kompositioner er varme og oprigtige og viser samtidig en fin sans for 

musikalsk retning med et varieret akkordvalg i samspil med et lyrisk 

tonesprog. På baggrund af dette støtter Musikudvalget gerne udgivelsen 

'Every Frame A Painting'. 

10001 Esben Inglev Børnebanden 0,00 Mette Dahl Kristensen 

inhabil og deltog ikke i 

behandlingen.

10002 Stine Drejer Danmarkssange 0,00

10003 Voices of Praise v/ Julie Møller Bie Korworkshop og koncert med Volney Morgan 5.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte korworkshop og koncert med Volney Morgan. 

Udvalget ser en styrke i at inspirerende aktører udefra bidrager med nye 

perspektiver til en allerede stærk gospeltradition i byen.

10004 Gorm Askjær Secret Safari Gorm Askjær Secret Safari 10.000,00 Gorm Askjær Secret Safari ønsker at udgive sit debutalbum. Musikudvalget 

finder lydeksemplerne meget lovende og bærende præg at et højt 

kompositorisk og udøvende niveau - hos Gorm Askjær og resten af de 

medvirkende. Projektet har en velovervejet udgivelses- og formidlingsplan. 

På den baggrund har Musikudvalget valgt at imødekomme ansøgningen.

Christian Vuust og 

Mathias Jæger inhabile 

og deltog ikke i 

behandlingen



10006 Malthe Vestergaard Kramer Jepsen Fluidity 7.800,00 Malthe Jepsen udviser et rytmisk overskud samt en fin fornemmelse for 

klang og stemmeføring, der fint understøtter kompositionerne i denne 

soloudgivelse. Der er også gode overvejelser om kunstneriske virkemidler og 

samarbejde, som er på linje med den kunsteriske retning. På baggrund af 

dette støtter Musikudvalget gerne indspilingen af 'Fluidity'.

10010 Tobias Weltzer Strange Fruit album 5.000,00 Musikudvalget anerkender bandets rolle i den aarhusianske musikhistorie, 

og ser værdien i at dokumentere denne musik. På baggrund af dette gives 

der støtte til mastering.

10012 Faratuben Dobbeltvinyl med Faratuben 10.000,00 Faratuben arbejder fortsat seriøst med malinesisk musiktradition, og formår 

at opdatere traditionen til et moderne udtryk, takket være et velspillende 

band. Brobygning, kulturerne imellem samt gruppens fokus på aktualitet 

bidrager til world-musikken i Aarhus, både på scenen og i 

læringssammenhænge. På denne baggrund støtter Musikudvalget gerne mix-

udgifter til Faratubens udgivelse.

10013 Bjarke Amdrup-Simonsen Kr4n's debutalbum - Rute 401 7.500,00 Kr4n's debutalbum byder på varierede arrangementer og en god sans for 

lyddesign. Duoen har gode samarbejdspartnere og har fine overvejelser 

omkring albummets fremtid. På baggrund af dette bevilger Musikudvalget 

støtte til mastering og artwork.

10014 Århus Modular Århus Modular 0,00

10018 Naturens Muntre Datter Katrine Stochholm musikvideo 0,00

10020 Hi Hi søger midler til realisering af EP’en: All she ever 

wanted

0,00

10022 Daniel Kittow Stoked E.P 5.000,00 GRNMO har indenfor genren et stilsikkert udtryk. Musikudvalget støtter 

derfor gerne GRNMO's EP-udgivelse 'Stoked'.

10023 Jeppe Lavsen Music Udgivelse med prisvindende upcoming band 10.000,00 Abekejser har i årenes løb udviklet deres lyd med komplementerende 

instrumentroller, der forbinder lyden af natklub med en fusionspræget 

genrepalette. Gruppen er velovervejet og har gode planer for fremtiden. På 

baggrund af dette støtter Musikudvalget gerne Abekejsers udgivelse.

10026 Espen O'Halloran Springflod 7.500,00 Springflod afspejler med programmets line-up det frodige miljø indenfor 

alternativ pop og rock i Aarhus. Musikudvalget ser et godt match mellem 

spillestedet TAPE og de nævnte artister. På baggrund af dette støtter 

udvalget gerne Springflods minifestival.

10027 Sofus Forsberg Modal Strukturel 0,00

10029 Oscar Stenbæk Andersen Allicin - EP indspilning 0,00



10032 Anna Kathrine Rask Christensen Ansøgning om støtte til EP-indspilning, ANKAH 

2020

0,00

10034 EdgeWork EdgeWork - "News You Wanna Know" 0,00


