
MUSIKPULJEN 1. RUNDE - 2021

Sagsnr. Ansøger Titel Bevillinger Musikudvalgets begrundelse Habilitet

10159 Vulture Vibe Udvikling og Indspilning af plade 0,00

10163 Christine Smed Aggerholm EP udgivelse - produktion 8.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte Christine Aggerholms EP-

udgivelse under artistnavnet Carmie. Christine Aggerholm har 

en stærk vokal, og den kunstneriske kvalitet er solid. 

10191 Nicklas Mortensen Nick Sway 0,00

10287 CANVAS. Indspilning af EP 0,00

10355 POP v. Peter Ole Pedersen SEA 0,00

10356 POP v. Peter Ole Pedersen CS NIELSEN - 'PILGRIMS' 0,00

10393 Thomas Fleron Fleron 8.000,00

Thomas Fleron viser med projektet Fleron et solidt 

sangskrivningshåndværk. Derudover fremstår de valgte 

samarbejdspartnere som relevante og gode for projektet. På 

denne baggrund har Musikudvalget valgt at imødekomme 

ansøgningen. 

10405 Vocal Line Vocal Line - Udvikling af Musikhusturné 2021 15.000,00

Musikudvalget anerkender Vocal Lines professionelle og 

ambitiøse virke indenfor rytmisk kormusik. Netop dette giver 

sig til udtryk i korets nye tiltag, der skal udvikle korets 

liveoptræden med hjælp fra designer og koreograf, i et 

koncertformat der af natur nemt fremstår fastlåst. På 

baggrund af dette støtter Musikudvalget gerne ansøgningen. 

Musikpuljen støtter ikke køb af teknisk udstyr.

10420 POP v. Peter Ole Pedersen Debutudgivelse med metalbandet Kampvogn 8.000,00

Musikudvalget støtter gerne Kampvogns debutudgivelse. Med 

en metaforisk knytnæve i maven baner metalbandet 

Kampvogn sig vej ind i hjertet med solidt håndværk, mørk 

guitar og sikker fokuseret bandlyd. 

10486 SUMO ENTERTAINMENT ApS White Plaines 0,00

10491 AaLive AaLive 0,00

10506 Kaja MANAGEMENT Apollonian Circles 0,00

10515 Schwarze Fiktion 3030 UP 8.000,00

Schwarze Fiktion er et ambitiøst og professionelt projekt. 

Gruppen står stærkt med en god plan for udgivelse og gode 

samarbejdspartnere. Musikudvalget imødekommer derfor 

gerne ansøgningen. 

10519 Grobund Bandakademi Grobund projekter 2021, samlet ansøgning 35.000,00

Musikudvalget bifalder Grobunds store arbejde med og for det 

musikalske vækstlag - på det seneste også med et øget fokus 

på formidling af deres pædagogiske tilgang. Udvalget 

imødekommer derfor gerne ansøgningen.



10520 Mads Bærentzen Nanna Kamp / Mads Bærentzen Duo 5.000,00

Samarbejdet mellem Nanna Kamp og Mads Bærentzen 

fremstår lovende, og Musikudvalget imødekommer derfor 

gerne ansøgningen. Tilsagnet er øremærket mix og master. 

Vær opmærksom på at Musikpuljen ikke støtter tryk, og ej 

heller studieindspilningen, da denne har fundet sted før 

ansøgningstidspunktet.

10523 Hope4Change Movement Shades Of Blue 8.000,00

Lucas Hoangs kommende albumudspil fremstår lovende. Lucas 

Hoang arbejder professionelt, og det tilsendte materiale står 

stærkt med fængende og velproducerede popsange. På den 

baggrund har Musikudvalget valgt at imødekomme 

ansøgningen. 

10524 MASS MASS 5.000,00

MASS er en ung og meget lovende jazztrio. Bandlyden 

fremstår spændende, og især vekselvirkningen mellem 

rytmegruppens stabilitet og den mere frie saxofon er 

spændende. Musikudvalget støtter derfor gerne gruppens 

debut-EP. 

10525 Beneath The Silence Black Lights 8.000,00

Beneath The Silence er med deres effektive lyd og udførsel et 

spændende og ambitiøst projekt, og timingen med udgivelse 

af fuldlængdealbum fremstår godt. På den baggrund 

imødekommer Musikudvalget gerne ansøgningen. 

10526 Victor Nyland Poulsen Sully Yourself 6.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte dette spændende samarbejde 

med Yoandry Gonzalez. Bemærk at bevillingen er øremærket 

til videofotografen. 

10577 Verden til Herredsvang 6 koncerter i 2021 20.000,00

Verden til Herredsvang arbejder seriøst med præsentation af 

interkulturel kvalitetsmusik i et område med begrænsede 

kulturtilbud, og laver tilmed en god inddragelse af aktører i 

lokalmiljøet. Musikudvalget imødekommer derfor gerne 

ansøgningen.

10582 Niklas Runge Nine of Swords 15.000,00

Musikudvalget støtter gerne udgivelsen Nine of Swords. Niklas 

Runge har med en overbevisende vokalklang, et ambitiøst 

albumprojekt og velovervejede samarbejder lagt vejen for et 

succesfuldt udgivelsesforløb.

10585 Ensemble Pluma Re-acknowledging composers 15.000,00

Ensemble Pluma er med deres formidlingsprojekt indenfor 

klassisk musik med til at tilgængeliggøre den klassiske kultur. 

Musikudvalget bifalder valg af formidlingspartnere, der er 

med til at øge værdien af det gode arbejde; samt projektets 

valg af tema, der med et fokus på minoriteter indenfor 

komposition er samfundsaktuelt. På baggrund af dette støtter 

Musikudvalget gerne ansøgningen. 

10589 Jonas Botchwey Larsen joeDas$ debut EP Dragon's Tale 8.000,00

Dragon's Tale fremstår som et seriøst projekt med en 

velovervejet PR-plan. Rappen er personlig og besidder et 

varieret flow. Musikudvalget yder derfor gerne støtte.



10599 Jutlandia Saxofonkvartet Jutlandia Saxofonkvartet 30.000,00

Musikudvalget støtter gerne Jutlandia Saxofonkvartets 

aktiviteter i 2021 - en bred vifte af favnende 

koncertaktiviteter, der afspejler en bevidsthed og et ansvar for 

formidling og talentudvikling. Ensemblets 25 års jubilæum 

bliver sat flot i scene med planer om albumindspilning, 

jubilæumsfestival og kvalitetsbetonede koncertaktiviteter.

Christian Vuust inhabil og 

deltog ikke i behandlingen

10605 Aarhus Kammermusikfestival Gennemførelse af Aarhus Kammermusikfestival 2021 25.000,00

Kammermusikfestivalen har efter få år slået sig fast som vigtig 

koncertarrangør, og fortsætter det ambitiøse arbejde med og 

udvikling af kammermusikgenren. Lokale samarbejder bliver 

udbygget, og med et øget fokus på online-tilstedeværelse, 

sigter festivalen efter mere målrettet at nå sine målgrupper. 

På baggrund af dette støtter Musikudvalget gerne 

ansøgningen. 

10613 between mermaids and me 'between mermaids and me' - Debut EP 15.000,00

"Between Mermaids and Me" er et spændende, professionelt 

og ambitiøst duoprojekt. Det tilsendte materiale lyder meget 

lovende og legende, og især glitch-elementerne står 

vellykkede frem. På den baggrund imødekommer 

Musikudvalget gerne ansøgningen.

10619 Kunsthal Aarhus MARATHON koncert - Marie Højlund 15.000,00

Musikudvalget finder koblingen mellem Marie Højlunds 

musikalske æstetik og sundhedsbevidsthed yderst interessant, 

og ser frem til at kunstneriske visioner udfolder sig fysisk på 

Kunsthal Aarhus. På baggrund af dette imødekommer 

Musikudvalget gerne ansøgningen.

10622 GGB Enterprise Aps Go Go Berlin album 2021 10.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte Go Go Berlins kommende 

udgivelse i 2021. Bandet formår at udvikle deres lyd, og har 

samlet et solidt hold af relevante samarbejdspartnere.

10624 Benner

Støtte til ideudvikling, planlægning og promovering 

af kommende fem singler 5.000,00

Benner er præget af godt pophåndværk, en seriøs 

lanceringsplan samt gode samarbejdspartnere. Musikudvalget 

imødekommer derfor gerne ansøgningen.

10625 Total Hip Replacement

Total Hip Replacement  - Indspilning af 3. album i 

Ghana 10.000,00

Total Hip Replacement har i deres virke prioriteret 

tværkulturelle møder, når de skaber musik - møder der 

tydeligt smitter af på bandets lyd. Musikudvalget støtter gerne 

gruppens tværkulturelle projekt, med håb om at de skabende 

processer i Ghana kan være med til udvikle bandets lyd og 

udvide deres musikalske netværk på tværs af landegrænser.

10626 Ilan Sanfi

Mastering af specialkomponeret musik i forbindelse 

med udgivelse (af musikvisualiseringsrejser) 8.000,00

Musikudvalget støtter gerne Ilan Sanfis ambitioner om at 

tilgængeliggøre sine musikvisualiseringsrejser. Udvalget 

bifalder projektets mål om at gøre den terapeutiske musik 

tilgængelig for den brede befolkning, og vil spændt følge 

hvordan planer omkring formidling og markedsføring folder 

sig ud.

10628 Daniel Joy joy 0,00



10629 MØL I/S MØL album nr. 2 0,00

10630 Ro Music Yunes andet album 0,00

10631 Slagger Lund Maniak 0,00

10632 Kato Music Kato udgivelsesforløb 2021 0,00

10633 CALA / Caroline Fjerbæk Olsen CALA // WE'RE STILL YOUNG (album) 10.000,00

Musikudvalget finder, at CALA er et lovende og spændende 

bekendskab. Det vedlagte lyttemateriale vidner om stærk 

sangskrivning og en god bandlyd. Dertil er der en velovervejet 

plan for udgivelse samt gode valg af samarbejdspartnere. På 

den baggrund støtter Musikudvalget gerne projektet.

10635 Musiker Ulrik Bisgaard Et andet Aarhus 8.000,00

Et andet Aarhus har fokus på publikumsudvikling i området 

omkring Gellerup. Igennem musik, soundscapes og involvering 

af den lokale musikskole, bygger projektet bro mellem jazzen 

og verdensmusikken, samt udvikler det musikalske vækstlag i 

lokalområdet. På baggrund af dette støtter Musikudvalget 

gerne projektet. 

10636 Foreningen Drifters Alter 2021 50.000,00

ALTER Festival har med en overbevisende vision sammen med 

CLICK Festival sat rammen for ambitiøse 

koncertpræsentationer af ny musik og lydkunst i Danmark - 

herunder i Aarhus. Udvalget bifalder festivalens overvejelser 

om og tilgangen til deres program. På baggrund af dette 

støtter Musikudvalget gerne ansøgningen. 

10637 Verden til Herredsvang Geografika 15.000,00

Udvalget finder den stedsspecifikke lydkunst i området 

omkring Marienlystparken og Brendstrup skov yderst 

interessant, og påskønner ambitionerne om tilgængeliggørelse 

af installationen over en længere periode. På baggrund af 

dette støtter musikudvalget gerne ansøgningen. 

Musikpuljen støtter ikke køb af udstyr.

10638 FLP / Selfmade Records EP-udgivelse 8.000,00

HAM fra Syd er en spændende artist, der bidrager til at sætte 

Aarhus på landkortet inden for hiphop-genren. Musikudvalget 

imødekommer derfor gerne ansøgningen.

10639 Foreningen Elværket Aabyhøj Klassisk koncertrække i Elværket 15.000,00

Musikudvalget støtter gerne en klassisk koncertrække ved 

Elværket Aabyhøj. Foreningen har en aktiv medlemsbase, der 

tager hånd om lokale kulturudbud og formår at favne bredt 

musikalsk - også her når de præsenterer klassisk musik. 

10640 LHUMA LHUMA album 2121 25.000,00

LHUMA er en seriøs og nyskabende artist, der laver gode 

melodier og arrangementer samt elegante bearbejdelser af 

stemmen. Musikudvalget støtter derfor gerne LHUMA's 

kommende album.

10641 Helene Bak Helene Bak, udarbejdelse af 3. album 0,00

10642 simon erdmann Fejl40 Musikvideo 0,00



10644 Ensemble Hermes Lyden af lørdag 2021 20.000,00

Musikudvalget støtter gerne Ensemble Hermes' ambitioner 

om at formidle den klassiske musik ved koncertrækken Lyden 

af Lørdag i 2021. Ensemblet har med en velovervejet tilgang til 

formidlingsopgaven sikret, at den musikalske integritet og 

kompleksitet er bevaret. Udvalget påskønner overvejelserne 

om den klassiske musik og fokusset på at nå en bred del af 

befolkningen, alt sammen i øjenhøjde med publikum.

10645 Anders Rothmann Indspilning og Mix af Isolators debut EP 8.000,00

Isolators har en fin bandlyd og har valgt gode 

samarbejdspartnere. Musikudvalget støtter derfor gerne 

bandets debut-EP. Udvalget savner dog oplysninger om 

medfinansiering.

10647 Anders Rothmann Mix af Trader EP 8.000,00

Ansøgningen vidner om et band med et stærkt udtryk og 

gedigent håndværk. Musikudvalget støtter derfor gerne 

Traders kommende EP. 

10648 Antiplanet Antiplanet debut-EP 0,00

10649 BSD+B BSD+B aktiviteter 2021 100.000,00

Musikudvalget støtter gerne Blood Sweat Drum + Bass' 

aktiviteter i 2021. BSD+B overbeviser med deres favntag med 

andre musikkulturer og fortsætter en flot koncertfrekvens 

som et af de få store bigbands i Danmark. Udvalget glæder sig 

over at orkestret kan fejre 20-årsjubilæum med interessante 

og nybrydende projekter, der er helt på linje med orkestrets 

ånd siden begyndelsen.

10650 Arn Indspilning af EP 0,00

10656 Art Song Aarhus Aart Song Aarhus - sæson 2021 25.000,00

Art Song Aarhus varetager en vigtig rolle ved at vitalisere 

liedgenren i Aarhus. Foreningens gør sig fine overvejelser 

omkring deres ambition om at aktualisere genren, og med en 

fokuseret indsats på sociale medier sigter foreningen efter at 

nå deres målgruppe mere effektivt. Musikudvalget støtter 

derfor gerne ansøgningen.

10657 Jeppe Kiel Revsbech (Rosenthal) Udgivelse/finansiering af album 0,00

10658 Sortblod Sortblod album 10.000,00

Musikudvalget støtter gerne Sortblods kommende album. 

Med en fin veksling mellem det skrøbelige og det skurrende, 

en nærværende vokal og god sangskrivning, fremstår 

projektet meget lovende.

10659 FLP / Selfmade Records HAM fra Syd - PR 8.000,00

HAM fra Syd er en dygtig artist, og Selfmade en god 

samarbejdspartner. Musikudvalget støtter derfor gerne PR for 

EP-udgivelsen.

10660 Marie Rørbæk RØK Debut EP 0,00

10661 Mini Dino Aps Jacob Dinesen internationalisering 2021 5.000,00

Jacob Dinesen er en kompetent og bredt anerkendt sanger og 

sangskriver. Musikudvalget støtter gerne hans PR-arbejde i 

udlandet. Udvalget savner dog information om 

finansieringsplan - herunder medfinansiering og om relevante 

potentielle økonomiske samarbejdspartnere som eksempelvis 

MXD.



10662 Trine Omø Elektriske Stød 0,00

10664 David Mondrup Ingens Ører Hører Alt 0,00

10665 Mathias Jæger Bad Birthday - mix og mastering 15.000,00

Det nye materiale fra Bad Birthday vidner om et band i fortsat 

udvikling, og især vokalarbejdet står stærkt. Musikudvalget 

imødekommer gerne denne overbevisende og 

gennemarbejdede ansøgning. 

Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i behandlingen

10666 Bedlam Boys Bedlam Boys - Produktion af Shock Game LP 0,00

10667 Emil Ringtved Nielsen - Nordic Notes Nordic Notes 0,00

10668 Nikolaj Rosvig Sørensen - ATIKA Musik- og videooptagelse 5.000,00

ATIKA udstikker en anderledes kunstnerisk retning og har en 

interessant instrumentering. Musikudvalget støtter gerne 

denne ansøgning.

10669 BaroqueAros Koncerter forår 2021 10.000,00

Musikudvalget påskønner Baroque Aros' samarbejder og fokus 

på tilgængelighed i deres klassiske koncerter. Derudover 

fremstår ensemblets tanker om repertoire velovervejet. På 

baggrund af dette støtter Musikudvalget gerne ansøgningen.

10670 Verdensbarn Verdensbarn EP-indspilning 0,00

10674 MOEBIUS MOEBIUS: Ny EP + promovering 0,00

10675 Karl Kristian Musik Karl Kristian mix ved Thomas Alstrup 10.000,00

Musikudvalget støtter gerne mix-udgifter i forbindelse med 

Karl Kristians kommende udgivelse. Karl Kristians autentiske 

klang og guitarspil er veludført og nærværende. Ansøgningen 

fremstår velovervejet vedrørende samarbejdspartnere i 

indspilningsforløbet. 

10676 Al Jacobi Confider's Guilt 0,00

10677 LIGHTCHAPTER Etablering og promovering af LIGHTCHAPTER 0,00

10678 Stine Klingsten Stine Klingsten - Album udgivelse 8.000,00

Stine Klingstens projekt er præget af fin kunstnerisk kvalitet og 

gode samarbejdspartnere. Musikudvalget støtter derfor gerne 

albumudgivelsen.

10679 Thomas Cortes Sample The City 0,00

10680 Alex Mørch Cyklus Qualia 15.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte Cyklus Qualia. Det er et rigtig 

spændende projekt, med stærke samarbejdspartnere og en 

innovativ udgivelsesplan.  

10681 EIRENE MUSIC I/S Ansøgning om midler til færdiggørelse af EP (2021) 8.000,00

Eirene er velproduceret popmusik og Musikudvalget 

bemærker en god og solid projekthåndtering fra Eirene Music 

I/S. Udvalget vil gerne støtte færdiggørelsen af Eirenes EP. 

10683 "Carl i kirken" Lys som rav 0,00

10684 Aarhus Unge Tonekunstnere AUT koncerter 2021 90.000,00

Musikudvalget støtter fortsat gerne AUT's seriøse arbejde 

med at præsentere eksperimenterende musik og lydkunst i 

Aarhus. Foreningen arbejder fokuseret med at engagere 

musikmiljøets forskellige lag ved at facilitere nyskabende 

samarbejder på tværs af genrer. 



10687 Maria Isabel Edlund Maria Isabel Edlund - Debut 11.500,00

I ansøgningen beskriver cellist Maria Edlund sin ambition om 

at bidrage til en øget produktion af udgivelser fra det klassiske 

musiklivs vækstlag i Aarhus - udgivelser med en udogmatisk 

tilgang samt fokus på et mere upoleret, frit og legende udtryk. 

Dette er en ambition, som Musikudvalget i høj grad kan 

tilslutte sig. Udvalget imødekommer derfor med glæde 

ansøgningen - men kun i form af støtte til mastering og grafisk 

design, da Musikpuljen ikke støtter vinyltryk.

Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i behandlingen

10688 FLP / Selfmade Records Barber udgivelse Black lives matter 0,00

10690 Joss Smith Current Resonance Festival 0,00

10692 FLP / Selfmade Records DONxLEExBARBER EP udgivelse sange 8.000,00

DONxLEExBARBER er en kunstnerisk lovende dansk-somalisk 

raptrio. Musikudvalget støtter gerne gruppens kommende EP-

udgivelse.

10693 SORE Debut albumudgivelse 0,00

10694 EVE A Deluge of Angels - uropførelse online 8.000,00

EVE er et kunstnerisk ambitiøst pigekor, der forsøger at 

udfordre de konventionelle arrangements- og 

fremførelsesformer. Musikudvalget støtter gerne korets 

online-uropførelse af "A Deluge of Angels".

10695 Lowly IvS Lowly album #3 20.000,00

Musikudvalget vil rigtig gerne støtte indspilningen af Lowlys 

album. Musikudvalget er begejstret for samarbejdet med Bella 

Union og for den kollektive og undersøgende tilgang til den 

kreative proces beskrevet i ansøgningen.

10696 MATHILDE INSECURIOUSITY 0,00

10698 ENSEMBLE EDGE Koncertvirksomhed 2021 // ENSEMBLE EDGE 20.000,00

Musikudvalget støtter gerne Ensemble Edges 

koncertvirksomhed i 2021. Ensemblets fokus på 

iscenesættelser af koret bliver foldet fint ud i aktiviteterne for 

2021, der genremæssigt favner bredt og appellerer til en bred 

målgruppe. 

10699 Tiny Planet FM Tiny Planet FM - Mobile Studio & Venue 0,00

10700 Vokalgruppen Concert Clemens Concert Clemens 2021 125.000,00

Musikudvalget bifalder Concert Clemens' høje ambitions- og 

aktivitetsniveau, både hvad angår koncert- og 

formidlingsvirksomhed. Concert Clemens er et kor i 

kunstnerisk høj klasse og er en essentiel aktør for musiklivet i 

Aarhus. På baggrund af dette støtter Musikudvalget gerne 

ansøgningen.

10701 Århus Sinfonietta Århus Sinfonietta 2021 - Fællesskab 100.000,00

Musikudvalget støtter gerne Aarhus Sinfoniettas 

koncertaktiviteter i 2021. Planerne om nye samarbejder og en 

fokuseret online-indsats fremstår velovervejede og bidrager til 

ensemblets fortsatte udvikling som en stærk og internationalt 

orienteret aktør inden for moderne kompositionsmusik.



10702 Naturens Muntre Datter ved Katrine Stochholm Verden Består af Samlinger af Stykker 10.000,00

Sangeren og musikskaberen Katrine Stochholms idé om at 

udvikle et performativt show med koreografi og visuals i 

forbindelse med udgivelsen af hendes kommende album er 

ambitiøs, overbevisende og præget af gode 

samarbejdspartnere. Musikudvalget imødekommer derfor 

gerne ansøgningen.

10703 Emil Brahe Albumproduktion - SOL 0,00

10704 Turquoise Sun Turquoise Sun andet album, studie + mix & master 20.000,00

Turqoise Sun har store kunstneriske - samt internationale - 

ambitioner med deres kommende album. Musikudvalget 

bifalder bandets valg af samarbejdspartnere og imødekommer 

gerne ansøgningen.

10706 Lyd+Litteratur Festival

Katrine Stochholm re-komponerer Barndommens 

Gade 0,00

10707 FLP / Selfmade Records Selfmade Records Bootcamp 20.000,00

Musikudvalget er begejstrede for Selfmade Records' 

bootcamp-projekt. Det er et prisværdigt projekt, og Selfmade 

fremstår som den rigtige afsender på projektet for at nå den 

beskrevne målgruppe, og dermed støtte op om urbangenren i 

Aarhus. Musikudvalget støtter derfor gerne bootcampen, og 

ser frem til at følge projektet fremadrettet.

10708 Oxx / LISERSTILLE

Requiem Father Kolbe For 20 Piece Doom Orchestra 

(RFKF20PDO) 15.000,00

Musikudvalget finder at Requim Father Kolbe for 20 Piece 

Doom Orchestra er et meget spændende projekt, der sætter 

fokus på nye samarbejder indenfor Doom-genren og bygger 

bro til den klassiske musik. Udvalget vil derfor gerne yde 

støtte til projektet.

10709 EVE 5 ballader til EVE af Martin Ottosen (Sorten Muld) 12.000,00

Musikudvalget vurderer at Pigekoret EVE og musikskaber 

Martin Ottosen er et godt kunstnerisk match. Udvalget 

imødekommer derfor gerne ansøgningen om støtte til 

skabelsen af et korværk med afsæt i den nordisk 

middelalderballade.

10710 Nakkeknækker Nakkeknækker - Debut EP 0,00

10711 Maher Esmail  Mahmoud EP og visuelt udtryk - Ruh 10.000,00

Duoen Ruh - bestående af oud-spilleren Maher Mahmoud og 

sanger/percussionist Mette Marie Ørnstrup - er et kunstnerisk 

overbevisende og nyskabende møde mellem mellemøstlig og 

dansk musiktradition. Musikudvalget imødekommer derfor 

gerne ansøgningen om støtte til Ruhs EP-udgivelse.

10713 I Just Came From The Moon

Mix og masterering af I Just Came From The Moons 

album #2 10.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte mixning og mastering af I Just 

Came From The Moons andet album. Udvalget bifalder den 

udvikling bandet gennemgår samt de æstetiske valg der er 

taget i produktionsprocessen. 

Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i behandlingen

10714 Sangkraft Aarhus Sangkraft Synger 20.000,00

Sangkraft Synger fortsætter deres favnende og ambitiøse 

projekt, der plejer musikalske netværk og formidler byens 

unge kormusik til nye publikumsgrupper. Musikudvalget 

støtter meget gerne dette projekt, men savner dog anden 

medfinansiering.



10715  Christian Windfeld Pedersen Kursus i "Sound Medicine" 4.000,00

Christian Windfeld er en stærk kunstner med stor værdi for 

byen, og Musikudvalget støtter derfor gerne hans fortsatte 

udforskning af gong'en.

10716 High Kindergarten High Kindergarten 2021 15.000,00

Koncertforeningen High Kindergarten har med et interessant 

koncertprogram og et øget fokus på lokale 

samarbejdejdspartnere lagt vejen for et 2021 med mere 

kvalitetsbetonet livemusik. På denne baggrund støtter 

musikudvalget gerne High Kindergartens koncertaktiviteter.

10718 Aarhus Calling Aarhus Calling 30.000,00

Musikudvalget ser fortsat meget positivt på Aarhus Callings 

værdi som sangskrivningscamp for såvel nationale som 

internationale aktører indenfor sangskrivning og produktion. 

Udvalget har derfor valgt at imødekomme ansøgningen.

10719 Adrian Christensen Analogue Influence 8.000,00

Analogue Influence er en kvartet, der på legende vis og med 

stort teknisk overskud blander jazz og hiphop-genrerne. 

Musikudvalget bifalder bandets valg af samarbejdspartnere - 

og imødekommer gerne ansøgningen om støtte til et 

debutalbum.

Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i behandlingen

10721 Gruppe X // Friederike Funk Livet i cyklus- en vokalperformance 8.000,00

Gruppe X's vokalperformance "Livet i cyklus" er et spændende 

samarbejde mellem forskellige kunstformer, og det fremstår 

gennemarbejdet og professionelt. Det er forfriskende at se et 

forsøg på at gentænke korkoncertformatet, som af natur 

nemt fremstår fastlåst. Musikudvalget har på den baggrund 

valgt at imødekomme ansøgningen. 

10722 Bisen International PR-plan til Astronauts 2. album 'Kintsugi 0,00

10723 Martin Zacho Grønhøj thedailyxrcies 0,00

10727 Darkest Entries Darkest Entries 15.000,00

Darkest Entries arbejder fortsat målrettet på at præsentere 

nichemusik, der ellers sjældent ville blive præsenteret i byen. 

Musikudvalget vil derfor gerne imødekomme ansøgningen. 

10390 Yui June Yui June EP 0,00

10483 Niels Bach Storgaard ERUM 2 0,00

Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i behandlingen

10507 Samuel Kiel Udgivelse af album og turné 8.000,00

Musikudvalget bifalder Samuel Kiels stærke kompositoriske 

arbejde, de fine arrangementer og det velspillende band. 

Udvalget vil gerne yde øremærket støtte til mastering og 

grafisk arbejde. Der savnes information om medfinansiering. 

Mathias Jæger inhabil og 

deltog ikke i behandlingen

10532 Ensemble Hermes Lyden af lørdag 0,00

10591 About Yesterday About Yesterday 8.000,00

About Yesterday laver lovende popmusik, som Musikudvalget 

gerne støtter. Udvalget bifalder de beskrevne 

samarbejdspartnere og ser frem til at følge projektets videre 

udvikling. 



10602 Kristian Leth Champian Fulton Trio 8.000,00

Champian Fulton Trio er et spændende samarbejde med en 

konstellation af kompetente lokale kræfter og en stærk 

international kvindelig pianist og sangerinde. Musikudvalget 

støtter gerne.

10615 MF80 Beats INTENTIONER (ALBUM) 8.000,00

MF80 er en ny lovende hiphop-artist, der har et stærkt fokus 

på vedkommende tekster. Musikudvalget har derfor valgt at 

yde støtte, og glæder sig til at følge den videre udvikling. 

10617 The Arcane Order Perennial Black Awakening 10.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte The Arcane Order og 

indspilningen af deres fjerde album. Det tilsendte materiale 

vidner om et rutineret, grundigt og velspillende band, der ved 

hvor de skal hen. Udvalget glæder sig til at høre det endelige 

resultat.

10618 Musikforeningen MONO Rock The Region 2021 20.000,00

Rock the Region er fortsat et virkelig godt initiativ, der styrker 

musikalsk vækstlagssamarbejde på tværs af regionen og 

bidrager til en opkvalificering af lokale bands og musikmiljøer. 

Musikudvalget har derfor valgt at yde støtte. 

10623 Single Point Failure Isla Musikvideo 0,00

10646 Heine Lennart Christensen Hades Landscape 0,00

10651 Nikolaj Dybdal Lippert Renay 0,00

10682 Domenico Mannelli The Norns 0,00

10685 Døssing Debut album fra ny søskendetrio 8.000,00

Trioen Døssing skaber et spændende elektrisk-akustisk 

univers, Ansøgningen indeholder interessante betragtninger 

vedrørende udgivelsesformatet. Musikudvalget har derfor 

valgt at støtte Døssing. Støtten er øremærket til mastering og 

promotion.  

10697 Suni Sengeafsnit 2. 15.000,00

Musikudvalget er begejstret for det høje kunstneriske niveau i 

det tilsendte materiale - og anerkender det mod, som det 

kræver at beskæftige sig med "tungere" emner. Udvalget 

bifalder også valget af samarbejdspartnere samt de beskrevne 

ideer om arrangement og produktion. På denne baggrund vil 

udvalget meget gerne støtte Sunis debutalbum "Sengeafsnit 

2". Musikudvalget ser frem til at høre det endelige resultat. 

Der savnes i ansøgningen informationer om medfinansiering.

10705 Flamenco Jazz Ensemble v. Jens Viggo Fjord Flamenco Jazz Ensemble - Goin' Nordic 0,00

10720 ORA Musikerdag Aarhus 2020 10.000,00

ORA's Musikerdag er et stærkt initiativ, der sætter fokus på 

opkvalificering og netværksdannelse i det rytmiske 

musikvækstlag. Musikudvalget bifalder denne indsats og 

støtter derfor gerne projektet. 

10725 Vanggaard Musik Lukas Vanggaard - Natsværmeren og Sommerfuglen 10.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte Lukas Vanggards kommende 

indspilninger. Udvalget anerkender tekstarbejdet og det høje 

kompositoriske niveau, og vurderer at de nævnte 

samarbejdspartnere vil bidrage positivt til processen. 



10791 Krauka Krauka album nr. 9 0,00

1.360.500,00


