
Gellerup Kulturmidler, Den Store Pulje - Anden runde af 2020
Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Vurdering

9657 Vice Versa Circus Time CUPsule 99.500,00       99.500,00       Det er dejligt at se, at Cirkus Tværs' arbejde bærer frugt og føder unge cirkus talenter, 
som vender tilbage til Aarhus for at give noget tilbage. Det er meget sympatisk. Det er 
også helt i  puljens ånd, at der undervejs i produktionsforløbet åbnes op for de børn og 
unge, som træner i Cirkus Tværs. Derved får de en unik mulighed for at følge det 
professionelle, kunstneriske arbejde på tæt hold. Det vil forhåbentligt inspirere flere til at 
vælge at gå cirkus vejen. 
Produktionen er støttet fra flere sider, hvilket vidner om et solidt samarbejdsprojekt.

9692 KliMadammerne v/ Mette Axelsen og Simone Dahl KliMadammerne 140.000,00     -                    Afslag

9705 Gellerup Filmværksted ved Aarhus Filmværksted Mit Hood - Forandringer i børnehøjde 99.500,00       99.500,00       Der er tale om et godt projekt, som gennem filmmediet sætter  fokus på børn og unges 
opfattelse af forandringerne der sker i Gellerup i disse år. 
Det er meget positivt, at Ellehøjskolen er gået ind i et samarbejde med Gellerup 
Filmværksted, således at skolen inddrager lokale kulturinstitutioner i undervisningen. Det 
giver en kreativ tilgang til det faglige stof, som for mange børn og unge er en positiv og 
udviklende måde at lære på.
Bevillingsudvalget har noteret, at projektet endnu ikke har fået bevilget det fulde beløb, 
som der er behov for. Skulle det ske at projektet ikke fuldfinansieres, skal der indsendes 
et nyt budget samt revideret projektbeskrivelse, for at vise hvordan projektet 
gennemføres.
Afslutningsvis vil bevillingsudvalget opfordre til, at der også  etableres et samarbejde 
med Ungdomsskolen og Film X, da vi mener det kan styrke projektet. Hvis der er 
interesse for dette, vil vi gerne være behjælpelig med kontaktinfo. 

9713 Gellerup Art Factory GAF-fest 2020 version 2.0 50.000,00       50.000,00       Der er tale om et fint projekt, hvor lokale kulturaktører ønsker at samarbejde bredt 
omkring fremvisning af det kunstneriske og kulturelle miljø i Gellerup. 
Det er meget positivt, at der er fokus på at inddrage unge i udvikling og organisering af 
festivalen, så den yngre generation af kulturaktører får erfaring ud i dette område.

9714 Helle Hansen Postkassefortællinger fra Gellerupparken 54.500,00       54.500,00       Der er tale om en rigtig fin idé, som er lokalt født og  forankret og som falder under 
formålet med puljen. 
For at styrke projektet er det en forudsætning for at tilskuddet kommer til udbetaling, at 
der kobles en kunstner på projektet, så projektets kunstneriske og visuelle udtryk 
kvalificeres. Aysha Amin fra bevillingsudvalget vil tage kontakt til jer vedrørende dette.

9720 Aarhus Kommune (Borgmesteren's Afdeling) Musik bryder grænser 83.750,00       83.750,00       Det er  virkelig godt, at højskolen med dette arrangement bliver skudt i gang. At det 
samtidig sker gennem det kunstneriske felt, hvor musikken bliver omdrejningspunketet, 
er meget glædeligt. En styrke ved arrangementet er, at det bygger videre på Future 
Female Sounds og de gode erfaringer der blev gjort der. Et andet vigtigt element i 
arrangementet er, at det udvider det musikalske felt i Gellerup bl.a. ved at invitere ind til 
workshops og dialog.

Søgt i alt 527.250,00     387.250,00     


