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Sagsnr. Kategori Sagsbehandler Ansøger Titel Ansøgt 2021 Bevilget 2021 Konsulentens begrundelse Habilitet

11046 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) AArs Ensemble - Josuè Blanco & 

Queralt Adam

Spejle 15.000 0 Afslag

11079 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) Lydenskab Hereditary 150.000 0 Afslag

11092 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) Between Music AquaSonic til Nuuk Nordisk Kultur Festival 75.000 50.000 Det glæder Kunstrådet, at Between Music har fået mulighed for at opsætte 

Aquasonic til Nuuk Nordisk Kultur Festival, og derfor imødekommes ansøgningen 

gerne. 

11095 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) Aarhus Symfoniorkester TRØST 60.000 50.000 Det er glædeligt, at Aarhus Symfoniorkester fortsat arbejder med 

publikumsudvikling og formidling. Derudover glæder det Kunstrådet at se, at 

Aaarhus Symfoniorkester ikke blot initierer tværkunstneriske samarbejder med et 

visuelt element til koncerterne, men også undersøger nye venues og 

koncertformater. På den baggrund har Kunstrådet valgt at imødekomme 

ansøgningen. 

Thorkild Andreasen inhabil

11111 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) Interfjæs AAUOS (arbejdstitel) 15.000 10.000 Værket præsenterer Aarhus på en nyskabende og udfordrende måde i en relevant 

sammenhæng.

Støttebeløbet øremærkes løn til programmering. Kunstrådet så gerne en 

medfinansiering fra universitetets side.

11115 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) Mariko Wada TERRAIN – en bogudgivelse 50.000 25.000 Kunstrådet støtter gerne udfoldelsen og dokumentationen af det fine keramiske 

projekt i det offentlige rum i form af en bog, som også giver adgang til at diskutere 

nye muligheder for, hvordan man kan arbejde med keramik i det off. rum. Dog så 

Kunstrådet gerne en større medfinansiering fra TÆKKER og forlagets side.

11117 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) michael bredtved  またね Mata ne/vi ses 20.000 10.000 Kunstrådet støtter gerne kunstnerens rejse til og udstilling i Japan. Japan har 

været en mangeårige inspiration for kunstneren, som har et vedvarende og 

gensidigt engagement i landet. Denne udefrakommende impuls skønnes at værre 

af betydning for den kunstnerisk kvalitet, som præger kunstnerens værker og 

tilgang til at arbejde med kunst.

11144 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) Mamacitas Inc. BOND - The 007 Experience 300.000 0 Afslag

11147 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) Carl Emil Jacobsen Friedman Benda 49.000 25.000 Aarhus Kunstråd støtter gerne produktion af nye værker til udstilling i New York. 

Kunstneren vil bidrage med meget fine værker, som ligger i krydsfeltet mellem 

design og billedkunst. Aarhus Kunstråd mener at udvekslingen mellem dansk kunst 

og design og den udenlandske platform, vil bidrage positivt til kunstnerens videre 

arbejde og undersøgelser.

11152 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) Mads Borre Ånden der fandt føllet 56.650 0 Afslag

11155 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) Billedkunstner Lene Desmentik Soloudstilling 76.101 25.000 Aarhus Kunstråd støtter soloudstillingen hos Charlotte Fogh Gallery og ser visuelle 

og kunstneriske potentialer i de kommende skulpturelle arbejder, hvor muren er 

grundmotivet. Projektet er godt udfoldet og bidrager til det kunstneriske miljø i 

Aarhus.

11157 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) Fuldmåne Smeltevand i Udvikling 23.500 10.000 Kunstrådet støtter gerne det videre kunstneriske arbejde med dette anderledes 

midlertidige og meget poetisk og visuelt stærke 'gavlmaleri'. Kunstrådet vil glæde 

sig til at følge ansøgers arbejde med at udfolde og 

'levendegøre´bevægelseselementet i projektet Smeltevand. 

11162 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) Karen Lise Krabbe Det Tredje, Fjerde og Femte Materiale 117.200 20.000 Kunstrådet glæder sig over at ansøgers spændende og undersøgende arbejde med 

"det femte element", som Kunstrådet også tidligere har støttet udviklingen af, nu 

kommer ud i landet og møder sit publikum. Blandt andet som følge af tidligere 

bevillinger til projektet ser rådet sig dog alene i stand til at støtte med et mindre 

beløb.

11163 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) Ida Wieth Test of Time 26.000 0 Afslag



11165 Kunst Kirsten Elkjær (KIEL) Olaf Zhiga Sorte Per / Pedro Negro 69.650 0 Afslag

10994 Teater Lena Øvig (LØ) hvid støj sceneproduktion TYS TYS 200.000 125.000 Kunstrådet ser frem til Hvid Støjs nye produktion TYS TYS, og glæder sig over de 

mange relevante samarbejdspartnere, som teatret har allieret sig med i 

forbindelse med tilblivelsen og formidlingen af forestillingen. 

Kasper Daugaard Poulsen inhabil.

11039 Dans Lena Øvig (LØ) Jonathan Ibsen BANANA SLUG 68.340 0 Afslag

11063 Tværgående Lena Øvig (LØ) Wunderland The Human Imagination Game 100.000 80.000 Kunstrådet anerkender det store, flerårige og vidtforgrenede projekt The Human 

Imagination Game. Det er spændende at følge, hvordan projektet bringer lokale 

samarbejdspartnere sammen med nordiske kunstnere, og breder sig ud til 

idrætsforeninger, efterskoler og andre fællesskaber uden for kunstverdenen.

11068 Teater Lena Øvig (LØ) Det Dramatiske Udgangspunkt "2084" – Et dystopisk multimedialt 

teatershow

100.000 50.000 Aarhus Kunstråd ser frem til at opleve denne klassikerfremskrivning og tænker at 

teatershowet i hænderne på produktionsholdet vil være en fin indgangsvinkel til 

de ældste elevers møde med George Orwells 1984.

11093 Dans Lena Øvig (LØ) Hilde Ingeborg Sandvold GRÅTT 100.000 0 Afslag

11113 Tværgående Lena Øvig (LØ) CONVOI EXCEPTIONNEL Moving a memory og CRAWL CRAWL 

CRAWL del af Bora Boras jubilæum 2022

100.000 75.000 Kunstrådet støtter gerne de to stedspecifkke projekter som en del af Bora Boras 

Jubilæum i 2022. Projekterne fremstår gennemarbejdede og spændende, og med 

gode valg af samarbejdspartnere.

Thorkild Andreasen inhabil.

11122 Teater Lena Øvig (LØ) Teater Fluks Black Circle White Bear 45.000 20.000 Kunstrådet finder udviklingsprojektet fra Teater Fluks spændende sammen med 

de nævnte projektpartnere, men har grundet puljens størrelse svært ved at give 

større tilsagn i denne fase, hvor både projektmodning og prøvevisninger ligger 

uden for Aarhus Kommune.

11124 Tværgående Lena Øvig (LØ) Himherandit Productions Scanning the Walkscape - Aarhus 36.500 0 Afslag

11125 Kunst Lena Øvig (LØ) Himherandit Productions Hungry for Human Contact 36.500 0 Afslag

11127 Dans Lena Øvig (LØ) Himherandit Productions Champions på CPH Stage International 

days

54.650 54.000 Kunstrådet bifalder HimHerAndIts ønske om at genopsætte Champions i 

forbindelse med CPH:Stage for at afprøve forestillingens nationale og ikke mindst 

internationale salgspotentiale.

11128 Tværgående Lena Øvig (LØ) Himherandit Productions Branchedage for scenekunstproducenter 

og selvproducerende scenekunstnere

40.400 0 Afslag

11129 Teater Lena Øvig (LØ) teater freezeproductions Jeg bærer min sjæl, Tarnima Nammatai 100.000 80.000 Seksuelt misbrug i Grønland er et ømtåleligt men også et ekstremt vigtigt emne at 

få belyst med kunsten som helende katalysator. Med Hanne Trap Friis' kendskab 

til grønlandsk kulturliv og samfund, er der opbygget en tillid og tryghed ved at 

lægge den kunstneriske udsigelse af denne frygtelige historie om samfundets og 

myndighedernes svigt i gode hænder.

Kunstrådet støtter derfor gerne denne ansøgning med midler forbeholdt 

teaterdelen af projektet.

11130 Teater Lena Øvig (LØ) Teater Seachange Den, der går ved siden af dig 25.000 15.000 Kunstrådet støtter gerne de meget fine lydfortællinger, som Teater Seechange 

udvikler stedsspecifikt til landskabet omkring Tokkeruplund. Kunstrådet har dog i 

sine bevillinger valgt at prioritere projekter med en stærkere tilknytning til Aarhus 

og har derfor ikke set sig i stand til at støtte projektet med det fulde beløb. 

11133 Dans Lena Øvig (LØ) DON GNU BEBOER 100.000 65.000 Aarhus Kunstråd anerkender Don Gnus samarbejde med et etableret udpræget 

taleteater i forsøget på at gå nye veje. Med undersøgelser i boligblokke er valget 

af Mungo Park også godt set, med dette teaters fornyede fokus. 

Særligt hilser Kunstrådet det velkomment at Mungo Park bidrager med en 

dramaturg til at tæmme de mange skønne og vilde idéer hos Don Gnu.



11148 Tværgående Lena Øvig (LØ) Hurraura Reak Produktion og Workshop 50.000 20.000 Kunstrådet støtter gerne denne tværkunstneriske workshop og offentlige 

performance, og værdsætter projektets stærke lokale samarbejdspartnere. 

Tilsagnet er øremærket forestillingen.

11153 Teater Lena Øvig (LØ) Open the Kimono HOPE(?) 150.000 0 Afslag

11161 Tværgående Lena Øvig (LØ) Teater Katapult Katapult Akademiet - en flydende 

udviklingsscene for tekst- og 

teaterproduktion

150.000 75.000 Kunstrådet er glade for at se de mange gode partnerskaber og den fine 

finansiering. 

Der er mange gode tanker om at nå ud til nye talenter og borgere, som ikke 

normalt er optaget af scenekunst. De inviteres ind i maskinrummet bag udvikling 

af den tekstbaserede scenekunst, og det kan måske være med til at nedbryde og 

afdramatisere barrierer. 

Da det er projektets første pilotår som skal udvikle området, yder Kunstrådet helt 

ekstraordinært støtte.

11166 Teater Lena Øvig (LØ) Teater Apropos CoronaDagbog - Audiowalk og 

Turnéforestilling

150.000 110.000 Aarhus Kunstråd ser gerne Teater Apropos tage livtag med audiowalk-genren. Det 

er et fint greb at lade coronadagbøgerne foregå, hvor de er skrevet. Det etablerer 

sammenhængskraft og medejerskab til noget umiddelbart individuelt som en 

audiowalk. Det er tilmed et stærkt produktionshold, som Kunstrådet er 

overbeviste om kan løfte både audiowalk og turnéforestilling.

11090 Kunst Lene Øster (LLEO) Cantina (under foreningen Corporum) Cantinas udstillingsprogram 94.908 40.000 Ti af kunstnerne i atelierfællesskabet Corporum har på professionel vis etableret 

udstillingsstedet, Cantina. Engagementet har skabt netop dét sted, som kiler sig 

ind mellem de mere etablerede udstillingsteder, som kunstscenen i Aarhus har 

savnet. Det vil Aarhus Kunstråd gerne støtte. Udstillingsprogrammet 2021, som 

der søges midler til er overraskende, varieret, internationalt - og kunstnerisk set 

på højt niveau.

11100 Kunst Lene Øster (LLEO) Maja Ingerslev, KKArt "Ghost Ocean; Artist Book og publikation." 35.000 10.000 Kunstrådet støtter meget gerne den videre formidling af kunstnerens havværker i 

form af en trykt bog. Det er Kunstrådets vurdering, at bogen får en kunstnerisk 

kvalitet, der berettiger den til også at blive solgt og vil derfor samtidig opfordre 

kunstneren til at prissætte bogen og lade den være til salg. 

11101 Kunst Lene Øster (LLEO) NoArtDk Women in power (Fase 2) 45.700 45.700 Kunstrådet har tidligere støttet udviklingsfasen af dette ambitiøse projekt, som 

med et meget beskedent budget til grund arbejder i mange forskellige medier og 

kunstneriske tilgange med samtidige relevante problematikker vedrørende 

kvinder og magt. Kunstrådet ser frem til at se værkerne realiseret i museets 

smukke rum.

11105 Kunst Lene Øster (LLEO)  KKArt – Kunstnernes Kooperative APS ”Psyche Tales” – Udsmykning Psykologisk 

Institut/formidling af koncept faglig-

æstetisk collage

30.000 15.000 Kunstrådet støtter gerne dette kunstnerisk ambitiøse projekt, hvor både 

kunstnerisk kvalitet, humor og stort engagement lyser ud af ansøgningen. 

Kunstrådet opfordrer desuden til at Universitetet, som vil få glæde af værket 

mange år frem, som minimum matcher det beløb, som der herfra støttes med.

11116 Kunst Lene Øster (LLEO) Galleri Image Photobook Week Aarhus 2021 95.000 55.000 Kunstrådet ønsker også i år at støtte denne tilbagevendende event som sætter 

fokus på fotobogens udtryksform og udsigelse som medie. Kunstrådet har dog i 

indeværende puljerunde skullet prioritere puljens begrænsede midler mellem de 

mange kvalificerede ansøgere og har derfor ikke set sig i stand til at støtte 

projektet med mere end nævnte bevilling.  

11137 Kunst Lene Øster (LLEO) Katja Bjørn Udviklingsprojekt til Solo udstilling 

Randerskunstmuseum 2023

133.200 60.000 Kunstrådet er meget glade for at kunne bidrage til udviklingen af den kommende 

soloudstilling på Randers Kunstmuseum. Kunstrådet har dog i  indeværende 

puljerunde skullet prioritere puljens begrænsede midler mellem de mange 

kvalificerede ansøgere og har derfor ikke set sig i stand til at støtte projektet med 

det fulde beløb. 

10731 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) RUM dva RUM dva 50.000 0 Afslag

10817 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Formværkstedet DKOD & Instagram 7.150 0 Afslag



10889 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Bjørn Kromann-Andersen The Trojan Duck 36.245 25.000 The Trojan Duck - en stor overdimensioneret gråand, som lægger lysende æg, 

bliver skabt til udstillingen Nordens Lys. Aarhus Kunstråd støtter gerne dette 

skulpturelle projekt, som ligger fint i forlængelse af kunstnerens tidligere værker, 

hvor naturen på tænksom og finurlig vis udfordres gennem op- og nedskaleringer. 

Aarhus Kunstråd så også gerne projektet udfoldet i Aarhus.

10892 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Cilla Leitao Blå fredag, alt skal væk. 18.377 0 Afslag

10955 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Steffen Tast TAST SELV UDSTILLING 20.000 20.000 Aarhus Kunstråd støtter gerne produktion af nye værker til ansøgers TAST SELV 

UDSTILLING på JANUS - Vestjyllands Kunstmusem. 

10992 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Johanne Lykke You Complete Me - glaskunst, der spejler 

naturen i Aarhus 

150.000 0 Afslag

11004 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Kunstnersammenslutningen 

Guirlanden

Guirlanden på Danmarks Industrimuseum 

(foreløbig arbejdstitel)

50.000 30.000 Guirlandens udstillingskoncept har tidligere vist sig meget vellykket i deres 

jubilæumsudstilling på Antikmuseet i Aarhus. Nu bevæger de sig frem i fortiden fra 

antikken til industrialiseringen med et lignende greb, som Kunstrådet glæder sig 

meget til at opleve.

Else Ploug og Birgitte Ejdrup 

Hansen inhabil.

11009 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) lise skou studio This Work of Love 65.000 45.000 Aarhus Kunstråd finder det interessant, at Lise Skou tager sin tematiske praksis 

omkring økonomier helt ind i hjertet af de økonomiske uddannelser, og det er 

oplagt at gøre det i samarbejde med blandt andet kulturøkonomiforsker Trine 

Bille.

Samtidig har Lise Skou samlet et spændende hold af kunstnere, med stor 

spredning aldersmæssigt såvel som kunstnerisk omkring sig til dette projekt.

11023 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Billedkunstner Jette Gejl ‘Delving Into Beige Matter’ og ‘To Knot Ot 

Not To Knot’

8.000 8.000 Det glæder Kunstrådet, at det tidligere støttede projekt, som rummer et stort og 

spændende potentiale, nu får mulighed for at blive udstillet i Østrig og i øvrigt 

blive eksponeret og diskuteret i en relevant faglig sammenhæng. På den baggrund 

gives der tilsagn til ansøgningen.

11024 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Lotte Bækgaard Soloudstilling i se! udstillings- & 

projektrum 

6.500 0 Afslag

11043 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Kunstnernes Påskeudstilling KP21-digital 116.300 45.000 Kunstrådet støtter gerne den digitale Corona version af KP. Den digitale udstilling 

vil indskrive sig fint i historien og samtidig benytte lejligheden til at sætte fokus på 

brugen af digitale medier og dermed også udforske nye muligheder, som måske 

kan smitte af på fremtidens KP.

11052 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Åbne Værksteder Plads til alle 27.500 0 Afslag

11060 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Birgit Bjerre Kære Fjende, Lieber Feind 40.000 40.000 Det er en imponerende opgave Birgit Bjerre har kastet sig over med Kære Fjende, 

Lieber Feind, og en opgave, som både vedkommer samtiden, går i samspil med 

kulturhistorien og inddrager personlige historier og investering. 

Det er samtidig en udstilling, der har potentiale til at nå ud til rigtigt mange, da den 

skal være udstillet et helt år, og det bifaldes at det kulturhistoriske museum 

bidrager med en væsentlig medfinansiering til udstillingen.

11074 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Anne Dyhr HJEMME IGEN 30.700 20.000 Kunstrådet støtter gerne dette lille fine og særlige udstillingsformat, som både 

formår at sætte en interessant og nyskabende ramme for kunstnere og samtalen 

om kunsten, finde meget forskellige og samtidig på hver deres måde relevante 

kunstnere, samt række ud til relevante samarbejds-/dialogpartnere i udlandet.

11075 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) KTGworks ME MAKE HOUSE. Boks med 8x8 

distraktioner. Arbejdsredskab for omvej i 

tænkning.

13.460 10.000 Kunstrådet støtter gerne kunstnerens deltagelse i denne sammenhæng, som både 

undersøger og udfordrer en interessant og væsentlig tematik omkring byggeri og 

byudvikling og samtidig med en række gode kunstnere forsøger at sætte 

kunstnernes kompetencer i spil på nye uventede måder.

11098 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Huggeormen Skulpturprojekt v Huggeormen 50.000 0 Afslag



11102 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Lars Worm Dear God In Heaven 19.000 15.000 Aarhus Kunstråd bifalder udvekslingen mellem aarhusianske og udenlandske 

kunstnere. Særligt når det sker med disse interessante værker, der pirrer 

beskuerens nysgerrighed.

11120 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) KTGworks Apparat, apparat, apparat 40.000 30.000 Aarhus Kunstråd ønsker at støtte den prætentiøse totalinstallation, Apparat, 

apparat, apparat i Janus Vestjyllands Kunstmuseum, som man kan bevæge sig 

rundt i og gå på opdagelse i. Performere guider rundt. Vores overforbrug af 

apparater sættes under lup med en satirisk undertone.

Kunstrådet så også gerne projektet udfoldet i Aarhus.

11159 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Billedkunstner Jette Gejl Sporty Jesus vs. Sydhavnen, Aarhus 10.000 0 Afslag

11273 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter Folkekunst i lokalsamfundet 200.000 40.000 Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter har valgt at udsmykke svømmehallen med 

malede motiver af svømmere og utraditionelle vanddæmoner udført i bronze. Det 

bliver et folkeligt og farverigt projekt, som Aarhus Kunstråd hermed giver tilsagn 

om støtte. Det opsøgende arbejde i nærområdet, som kunstneren har været del 

af, er prisværdigt.

10954 Litteratur Mette Damm (MD) Forlaget Christiansgade Forlaget Christiansgade -  skrifter om 

marginaliserede liv i form af poesi, 

dramatik og kunstnerbøger

65.250 0 Afslag

10967 Litteratur Mette Damm (MD) Silkefyret To russiske romaner på dansk 80.000 30.000 Kunstrådet glæder sig over og honorerer det vigtige i, at der udgives smalle 

samfundskritiske romaner i kyndige oversætterhænder. Kunstrådet bifalder 

endvidere at bøgerne, i kraft af lokale arrangementer og præsentationer, særligt 

kommer det aarhusianske publikum til gode. Kunstrådet savner dog at bogsalget 

medtages på indtægtssiden og kan blandt andet derfor ikke give fuldt tilsagn. 

10970 Litteratur Mette Damm (MD) Silkefyret Projektstøtte til Lille mand, hvad nu? 40.000 15.000 Kunstrådet ser gerne en nyoversættelse af Hans Falladas gennembrudsroman på 

dansk og en formidling af bogen til særligt det aarhusianske publikum og yder 

derfor også støtte til projektet. Kunstrådet undrer sig dog over, at det medsendte 

budget ikke medtager et estimeret bogsalg på indtægtssiden. Blandt andet af den 

årsag ser Kunstrådet sig ikke i stand til at give fuldt tilsagn.

10976 Tværgående Mette Damm (MD) Selina Rom Andersen Modløse 15.000 0 Afslag

11014 Tværgående Mette Damm (MD) Winqvist Læsehjørnet 75.000 30.000 Aarhus Kunstråd bifalder at flere elementer, der efterspurgtes i tidligere 

fremsendt ansøgning, er præsente i nærværende.

Der er en klar formidlingsplan og der er taget kontakt med relevante partnere i 

den sammenhæng. Det skaber en god lokal forankring for projektet, at der 

etableres kontakt med lokale børnekulturkonsulenter i hele Aarhus Kommune. 

Kunstrådet anerkender også det fine indhold, hvor det er børn, der formidler 

kvalitetslitteratur til andre børn. Kunstrådet ønsker derfor at støtte opstartsfasen 

med bidrag til udstyr og første podcastprogram, og opfordrer ansøger til at tænke 

i projektets levedygtighed gennem huskunstnerordning og læselystpuljer.

11054 Litteratur Mette Damm (MD) Hver Mandag Hver Mandag research- og arbejdstur 8.000 0 Afslag

11081 Litteratur Mette Damm (MD) LiteratureXchange LitXtalks 45.000 25.000 Kunstrådet har med interesse læst om det meget interessante format og tilgang til 

temaet om litteraturen, der forandrer og yder gerne støtte til projektet. 

Tidspunktet taget i betragtning, uden for LitX-festivalens afholdelse, vil Kunstrådet 

dog opfordre ansøger til at gennemføre projektet i samarbejde med nogle af de 

andre litteraturformidlende aktører i byen. 



11083 Kunst Mette Damm (MD) Louise Sparre #organism 86.924 35.000 Aarhus Kunstråd finder gruppeudstillingen #organisme støtteværdig og ser frem til 

at opleve fire kunstneres skulpturelle og kunstneriske greb med referencer til 

krop, organisme og eksistens på KH7. Støtten tildeles som honorering til de 

deltagende kunstnere.

11097 Litteratur Mette Damm (MD) Litteraturmagasinet Standart Litteraturmagasinet Standart 50.000 35.000 Aarhus Kunstråd anerkender Standarts berettigelse som vedkommende i 

formidlingen af litteratur på skrift. Særligt hilser Kunstrådet en yderligere lokal 

forankring velkommen gennem magasinets reportager fra aarhusianske 

litteraturarrangementer.

11119 Tværgående Mette Damm (MD) Johs Thorst / Dansk Forfatterforening 

Aarhus

Musik- og poesiværksted på Jazzfestival                      39.000 20.000 Musik- og poesiværkstedet er et meget spændende projekt, som trækker 

publikum helt ind i de kreative processer og giver dem en indsigt i, hvad der kan 

ske når to kunstarter lader sig inspirere af og krydsbestøver hinanden. Kunstrådet 

havde dog gerne set, at man havde fundet sangeren, som skal forløse 

tekstmaterialet til det pågældende arrangement.

Gunvor Ganer Krejberg inhabil.

11121 Litteratur Mette Damm (MD) Thomas Mangaard Hansen Oversættelse af Bergverket fra norsk 30.000 0 Afslag

11134 Tværgående Mette Damm (MD) Lyd+Litteratur Festival Lyd+Litteratur Festival 2021 120.000 85.000 Lyd+Litteratur Festival arbejder professionelt med udbredelse og formidling af 

tværkunsteriske samarbejder og har stor succes med at kuratere nye spændende 

samarbejder. Festivalen er velarrangeret og velbesøgt, og Kunstrådet 

imødekommer derfor gerne ansøgningen.

11145 Litteratur Mette Damm (MD) Forlaget Atlanten Forlaget Atlanten 2021 70.000 35.000 Kunstrådet støtter gerne det meget spændende og højaktuelle udgivelsesprogram 

og glæder sig til at se udgivelserne blive præsenteret med særligt fokus på det 

aarhusianske publikum. 

11149 Litteratur Mette Damm (MD) Løve's Bog- & Vincafé READ NORDIC 2021 37.500 20.000 Kunstrådet støtter gerne Read Nordics spændende program. Kunstrådet har 

været nødsaget til at prioritere puljens begrænsede midler mellem de mange 

støtteværdige projekter og ser sig derfor ikke i stand til at give et fuldt tilsagn. 

Kunstrådet vil derfor også opfordre Read Nordic til at genbesøge budgettet og 

undersøge, om den administrative del kan gennemføres under budget. 

11150 Litteratur Mette Damm (MD) Løve's Bog- & Vincafé Løve's Litterære Dage 2021 31.500 31.500 Kunstrådet støtter gerne det spændende program på Løve's Litterære Dage 2021. 

Kunstrådet håber, at ansøger vil overveje, hvordan byen får størst mulig glæde af 

de gæstende forfattere, mens de er i byen og vil opfordre til, at der afsættes 

længere tid til deres individuelle sceneoptræden til glæde for det fremmødte 

publikum. 

11160 Litteratur Mette Damm (MD) Det aarhusianske forlag Herman & 

Frudit

Stærk udgivelsesserie 57.600 25.000 Kunstrådet støtter gerne forlagets meget stærke udgivelsesrække og glæder sig til 

at se forlagets bøger formidlet til særligt det aarhusianske litteraturmiljø. 

Kunstrådets tilskud er øremærket honorar til forfattere og illustratorer. 

11274 Litteratur Mette Damm (MD) After Hand / Antipyrine v. Mathias 

Kokholm

Månedens bog 60.000 40.000 Kunstrådet støtter gerne det meget spændende program for månedens bog. 

Kunstrådet vil opfordre ansøger til at overveje muligheden for at indføre en 

billetbetaling i forbindelse med arrangementerne for ad den vej at få økonomien 

til at hænge sammen. 

11053 Teater Rakel Nåvik (rn) Den Selvejende Kulturinstitution 

OPGANG2

Rå Magi med et Strejf af Poesi 90.000 45.000 Kunstrådet anerkender Opgang 2 store betydning og glæder sig over den 

velfortjente fejring af teatrets 50 års jubilæum. Kunstrådet støtter gerne 

livesalonernes særlige og nærværende formidling af Sørens Marcussens lyrik, der 

på denne vis når ud til et levende publikum. 

11057 Kunst Rakel Nåvik (rn) EDDIE Visuals ApS Vintersol 70.000 0 Afslag

11058 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Det Voksende Værksted Det Voksende Værksted 19.500 0 Afslag

11070 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Institut for (X) Foranalyse, Flow og Fødekæde 169.850 0 Afslag

11080 Tværgående Rakel Nåvik (rn) SPOR festival SPOR 2021 · Online kunstprojekter  55.000 30.000 Kunstrådet støtter gerne dette års nye partnerskaber, hvor festivalen har forsøgt 

at finde nye relevante formater i samarbejde med internationale 

samarbejdspartnere. 

Kasper Daugaard Poulsen inhabil.



11085 Litteratur Rakel Nåvik (rn) soulitate chaibar En levende og nærværende litteratur 97.320 60.000 Kunstrådet støtter gerne det meget spændende og overbevisende program med 

levende og nærværende forfattermøder. Kunstrådet bifalder de klare og 

overbevisende målgruppeovervejelser og at projektet formår såvel i form og 

indhold som kommunikation at nå sin unge målgruppe. Kunstrådet vil opfordre 

ansøger til også at søge om støtte til forfatterhonorar hos Statens Kunstfond. 

11103 Kunst Rakel Nåvik (rn) rum46 Satellit 250.000 75.000 Den grønlandske satellit-udstilling i RUM46 med fokus på historiefortælling, 

identitet og (de)kolonisering udført af grønlandske kunstnere, finder Aarhus 

Kunstråd aldeles spændende og støtteværdig. Forbindelsen med den kunstneriske 

scene i Nuuk kan bidrage positivt til en videre udveksling.

Aarhus Kunstråd opfordrer ansøger til også at søge støtte hos andre fonde. Da det 

ansøgte beløb er ude af trit med Kulturudviklingspuljens økonomiske volumen 

tildeles kun et mindre beløb i forhold til det ansøgte. Vi opfordrer ansøger til 

fremover at orientere sig i tidligere tildelinger. 

11104 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Rebekka Boyding KUNSTENS TUR 55.000 0 Afslag

11106 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Volantes Aps Slabam 170.000 0 Afslag

11110 Tværgående Rakel Nåvik (rn) TONE SPRING 70.000 50.000 SPRING fremstår som endnu et spændende og eksperimenterende koreograferet 

spiseritual af Line Tjørnhøj. Projektet fremstår lovende og af høj kvalitet, og 

Kunstrådet støtter derfor gerne projektet.

11118 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Fo-aarhus Fortælle Kroki 67.950 0 Afslag

11146 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Frontløberne (samt Kaospiloterne, 

Kulbroens Venner, Foreningen 

Sydhavnen, Knuds Kiosk, Urban Goods 

og Teater Fluks)

Sydhavnens kulturelle 

handelstandsforening

98.000 20.000 Kortlægning af Sydhavnen og dens aktører er relevant, og vil være til gavn 

indenfor flere dele af kulturen i Aarhus. Kunstrådet støtter gerne med et bidrag, 

øremærket til webdesign og kodning.

11154 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Silje Marie Schjødt Okay, Send! 18.200 10.000 Silje Marie Schjødt står bag ’Okay, send!’, der er en dragende lydinstallation med 

fokus på den indre dialog der ligger bag formuleringer af beskeder på sociale 

medier. Idé og projektet fremstår lovende og med gode samarbejdspartnere. 

Kunstrådet støtter derfor gerne projektet.

11158 Tværgående Rakel Nåvik (rn) Freja Schaumburg-Müller Pallesen Byens Å 50.000 0 Afslag

11164 Kunst Rakel Nåvik (rn) Christel Pilkær Thomsen T O M R U M - byrumsudstilling 20.000 0 Afslag

6.313.125 2.264.200      Ansøgt / Bevilget i alt


