
Gellerup Kulturmidler, Den Store Pulje - Første runde af 2021
Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Begrundelse
10482 Cirkus Tværs blacktopteam dans akademi 80.000,00       70.500,00       Bevillingsudvalget hilser det velkomment, at Cirkus Tværs i samarbejde med

Black Top Team på forsøgsbasis etablerer en danselinje. Black Top Team
udfører et stort arbejde med at få unge til at danse og i og med at Cirkus
Tværs vil sikre en stabil ramme, er vi overbeviste om, at projektet vil komme
endnu længere ud.

10492 Gellerup Filmværksted ved Aarhus Filmværksted Forandringens Stemmer 99.500,00       99.500,00       Bevillingsudvalget ser positivt på ansøgningen, og ønsker at støtte med det fulde beløb. 
Det er positivt at I har fået et samarbejde med både Ellehøj skole og Ungdomsskolen.  

Gellerup Filmværksted har de seneste år modtaget en række tilskud fra Gellerup midler, 
da puljens formål ikke er tiltænkt at gå til driftsmidler ønsker vi at holde et møde med 
Aarhus Filmværksted og Gellerup Filmværksted for at snakke om hvordan projektet skal 
forankres økonomisk i fremtiden. Denne snak er en forudsætning for at bevillingen 
træder i kraft. 

10493 Gellerup Art Factory v. Cirkus Tværs GAF-fest 2020 version 2.0 110.000,00     110.000,00     Projekteringen af GAF Fest har været igennem et langt og svært forløb på grund af 
Corona pandemien og de deraf følgende restriktioner. Projektet er nu ændret, således 
at håndtering af forsamlingsforbud mm. kan overholdes. Bevillingsudvalget tildelte det 
oprindelige projekt støtte og ønsker fortsat at støtte op om GAF Fest. Det nye projekt 
har fået et større fokus på den professionelle kunst og kunstnere, hvilket 
bevillingsudvalget finder er en god udvikling. Ansøgningen kan derfor imødekommes 
med en fuld bevilling.

10495 Aarhus Kommune (Borgmesteren's Afdeling) Nye Toner - musikdestination Gellerup 275.260,00     275.260,00     Bevillingsudvalget ser positivt på ansøgningen og støtter med det fulde beløb. Vi ser 
meget positivt på at projektet ønsker at bringe musik og koncerter til bydelen. Vi ser 
gerne at der arbejdes på at finde lokale musiker som kan bidrage til projektet. Et 
alternativ kan være Josephine Bovien som bor i Gellerup. 

I alt 564.760,00     555.260,00     


