
Gellerup Kulturmidler, Her og Nu puljen 2020
Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Afgørelse Begrundelse

9262 Gellerup Art Factory Opsætning af stykke Queens og debat 7.300,00 0 Ansøgning er trukket tilbage.
9266 Mellemfolkeligt Samvirke Sommerskole i Gellerup 5.000,00 5.000,00 Der er tale om et fint kreativt tilbud til børn i Gellerup i sommerferien, som falder ind under 

formålet med Gellerup Kulturmidler.
9271 Usbekiske initiativer forening Tværkulturelt samvær 8.000,00 0 Afslag
9274 Usbekiske initiativer forening Bæredygtig krea-kunst 9.730,00 9.730,00 Ansøgningen falder indenfor formålet med Gellerup Kulturmidler og initiativet tildeles 

støtte med følgende begrundelse: Det er positivt at der knyttes an til eksisterende arenaer 
og at der anvises veje i forhold til bæredygtighed og ressourcespild. 

9287 Rose Roshani Filmfremvisning og udstilling af Jupiters billedskole 10.000,00 10.000,00 Der er tale om et projekt, som falder ind under formålet med Gellerup Kulturmidler. 
Ansøgningen kan derfor imødekommes.

9288 Rose Roshani Minder 10.000,00 0 Ansøgning er trukket tilbage.
9293 Aysha Amin Kulturelle Forbindelser – en samtale performance 

af Nazila Kivi og Jamal Bendahman
10.000,00 10.000,00 Der er tale om et arrangement, som falder ind under formålet med Gellerup Kulturmidler. 

Ansøgningen kan derfor imødekommes.

9352 Gellerup Museums Venner Nyt gavlmaleri på B7 i Gellerup 9.500,00 9.500,00 Der er tale om et fint initiativ fra nogle lokale kræfter i bestræbelserne på at sætte et 
kunstnerisk og historisk aftryk på den nye fysiske helhedsplan - at “binde det gamle sammen 
med det nye”. Der er således tale om et kunst projekt, som falder under formålet med 
Gellerup Kulturmidler. Støtten gives til afholdelse af kunstneriske workshops, som skal 
munde ud i en udstilling i Gellerup Museum. 

9403 Oliven Spejderne Teater kursus 8.700,00 6.900,00 Det hilses velkomment, at Oliven Spejderne er indgået i et samarbejde med DATS om 
etablering af et teaterkursus. Ansøgningen imødekommes kun delvist, idet der ikke ydes 
tilskud til forplejning.

9441 Third Element Events Third Element Events - Pop up Gellerup 8.500,00 0 Administrativt afslag
9590 fællesforeninger i Gellerup palæstina kulture dag 10.000,00 0 Afslag

9620 David Ramirez Gomez A wordless space 10.000,00 0 Administrativt afslag
9622 Emma Leth Christensen Sigrids Stues Cafe 10.000,00 0 Administrativt afslag
9637 Århus Forældreorganisation Børn og Unges Grundlovadag - verdensmål 10.000,00 10.000,00 Et fint initiativ, som gennem kreativitet og kunstnerisk udfoldelse sætter fokus på FNs 

Verdensmål i øjenhøjde med børn.

9651 Emma Leth Christensen Sigrids Stues Cafe 10.000,00 10.000,00 Der er tale om en god idé, som det er interessant at få testet af, og som Sigrids Stue 
forhåbentlig får nogle gode erfaringer gennem.

9654 Aarhus Musikskole MusikUnik orkesterweekend 2020 10.000,00 10.000,00 Der er tale om en fin ansøgning, og et fint program med en opvisning. Bevillingsudvalget ser 
arrangementet som en mulighed for at koble Tovshøjskolen og Ellekærskolen, som er vigtigt 
nu hvor skolerne fusionerer. 

10043 Neighbourhood Remarks - Sigrids Stue Videreudvikling af Sigrids Stues Tegneskole og 
Byværksted for børn

10.000,00 6.108,00 Byværkstedet er en rigtig fin knopskydning på Sigrids Stue og der er mange gode tanker bag 
ansøgningen. Ansøgningen kan dog kun delvis støttes, da aflønning af ung medarbejder ses 
som en daglig driftsudgift, hvilket Her og Nu puljen ikke støtter. Derimod kan der gives 
tilskud til indkøb af værktøj mm.

10049 PC Asmussen “Tekst til tiden” 29.000,00 10.000,00 Der er tale om et fint projekt, med mange gode samarbejdspartnere og projektet falder 
indenfor formålet med Her og Nu puljen. Ansøgningen kan ikke støttes fuldt ud, da der 
søges om et større beløb, end puljen kan tildele. 



10068 Camilla Dayyani Bazarjazz 10.000,00 10.000,00 En rigtig god ansøgning og et fint arrangement, som falder ind under formålet med Her & 
Nu puljen. Det er dejligt, at der kommer til at lyde jazztoner i Gellerup.

10088 I/S Block Ungdom El-ladcykel 10.000,00 10.000,00 Der er tale om et godt initiativ, som i en Corona tid kan skabe nye muligheder og platforme, 
for at komme ud og optræde. Vi har alle brug for de lyspunkter vi kan få, i denne tid. 

10246 Tilst menighedsråd Passionen 10.000,00 0 Afslag

10288 Fonden Aarhus Filmværksted (herunder 
Gellerup Filmværksted)

Mellem to verdener - Podcastprojekt 5.000,00 5.000,00 Der er tale om et godt projekt, som falder under formålet med Gellerup Kulturmidler. Dejligt 
med aktivitet i efterårsferien.

10331 Bydelsmødrene i 8220 Lyserød Lørdag 3.10.2020 10.000,00 0 Administrativt afslag
10332 Ane Pind Bagge Kombucha Lab Gellerup 7.000,00 7.000,00 Der vurderes at ansøgningen passer til formålet for puljen. Vi ser gerne at der laves 

samarbejder med lokale steder hvor arrangementet kan foregå. Fx. E&P Huset, Smag a la 
Gellerup. 

10621 cirkus Tværs masterclass cirkus 10.000,00 10.000,00 Der er tale om et godt projekt som faller ind under formålet med Gellerup Kulturmidler Her 
og Nu puljen. Projektet støttes derfor med 10.000kr. 

I alt 247.730,00     139.238,00     


