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10329 Tværgående Kirsten Elkjær (KIEL) OUTPUT OUTPUT FESTIVAL 50.000 0 0 0 0 0 Afslag

10365 Teater Kirsten Elkjær (KIEL) MusicalDanmark In The Air Tonight - En hyldest til Phil 

Collins

100.000 0 0 0 0 0 Afslag

10348 Teater Lena Øvig (LØ) ILT Festival ILT til flere 90.000 0 0 0 0 0 Afslag

10377 Tværgående Lena Øvig (LØ) Teater freeezeProductions SLETTEN KARAVANE 200.000 0 0 100.000 0 0 I 300 året for Danmarks kolonisering af Grønland, er vi glade 

for at kunne støtte dette internationale og tværæstetiske 

samarbejde mellem Det Grønlandske Hus i Aarhus og de øvrige 

grønlandske huse i Danmark.

10386 Tværgående Lena Øvig (LØ) SPOR festival SPOR festival 2021 350.000 375.000 0 225.000 0 0 Vi er glade for også i 2021 at kunne støtte SPOR festivalen, 

med formålet at gøre den ny kompositionsmusik og lydkunst 

tilgængelig for et mangfoldigt publikum. Festivalen ønsker også 

at inddrage hele Aarhus by gennem samarbejder med venues 

og kulturinstitutioner.

10449 Kunst Maria Work Nygård (RMWN) Blikflak Aarhus Lydkunstfestival 106.000 106.000 106.000 75.000 0 0 På trods af COVID-19 og de forhindringer den gav for 

afholdelse af større arrangementer lykkedes det for ansøger at 

afholde det nye initiativ Aarhus Lydkunstfestival og 

gennemføre festivalen på Aarhus Ø i august 2020. Da der er 

tale om opstarten af et nyt projekt bevilges der ikke et flerårigt 

tilskud, men vi ser frem til at se projektet blive udviklet i både 

indhold og samarbejder og ambitionerne blive indfriet. Der 

bevilges hermed 75.000 kr.  fra Kulturarrangementspuljen. 

Derudover er jeres ansøgning imødekommet fra Eventpuljen 

med en uges visning på de digitale infostandere til en værdi af 

8.000 kr.

I skal selv træffe aftale med ITK Digital herom, både hvad angår 

uge og grafik. Det kan ske ved henvendelse til Asbjørn Hagen 

Nielsen på mobil: 41859326 eller mail ínfostander@aarhus.dk.

10328 Litteratur Mette Damm (MD) Vild med ORD HJEM - Vild med ORD Litteraturfestival 

2021

150.000 0 0 75.000 0 0 Med temaet HJEM vil litteraturfestivalen Vild med Ord sætte 

fokus på det helt nære aftryk, COVID-19 har fået på vores 

hverdag, hvor vi alle har fået et nyt forhold til det 'at være 

hjemme'. Vild med ORD er en årligt tilbagevendende lokalt 

forankret og levende festival med spændende tematikker, der 

formår at tiltrække store litterære navne og ligeledes giver 

plads til lokale forfattere og debutanter. Der bevilges 75.000 

kr. fra Kulturarrangementspuljen. 

10439 Litteratur Mette Damm (MD) Aarhus Litteraturcenter En bog, en by 131.000 0 0 75.000 0 0 Med 'En bog, en by' vil Litteraturcentret skabe en markant og 

stor læsefestival, der sætter fokus på læsning og på 

fællesskabet omkring læsningen. Projektet er bygget op om 

mindre fysiske møder og større digitale møder. Det giver god 

mening at afprøve konceptet netop i denne tid, hvor der er 

brug for at tænke i nye formater, der kan samle folk i større 

fællesskaber. Vi ser frem til at høre om erfaringer med 

formatet.



10338 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Aarhus Jazz Festival Aarhus Jazz Festival 2021 500.000 0 0 500.000 0 0 Aarhus Jazz Festival er fasttømret tilbagevendende 

kulturbegivenheder i Aarhus. Den er som sådan en af de 

aarhusianske kulturbegivenheder, der er med til at forme ikke 

bare det lokale, men også det regionale og nationale 

musiklandkort. Festivalen har ca. 40.000 gæster, der får 

koncertoplevelser på mellem 40 og 50 spillesteder rundt 

omkring i Aarhus og omegn. Festivalen har international klasse 

og har sin faste plads i den skandinaviske 

musikkalender.Festivalen arbejder konstant og med succes 

med at udvikle sit internationale og nationale netværk ligesom 

udvikling af præsentations former og formidling konstant er en 

del af festivalens ambition. På den baggrund imødekommes 

ansøgningen for 2021 med en bevilling på 500.000 kr. På grund 

af Corona situationen blev festivalen i 2020 afviklet alternativt 

og der blev afviklet så mange koncerter at det efterlod et 

generelt indtryk af en meget stor publikums- og 

medieinteresse. 

10360 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) SUMO ENTERTAINMENT ApS Over Byen 133.000 0 0 0 0 0 Anssøgningen falder uden for rammerne af 

Kulturarrangementspuljen. Det er noteret at ansøgerne også 

har ansøgt Musikerhvervspuljen, hvor ansøgningen også vil 

blive behandlet.

10361 Tværgående Ole Jørgensen (OAJ) Kunsthal Aarhus Go Extreme 200.000 0 0 100.000 0 0 Go Extreme er et arrangement hvor kunst og sportsverdenen 

mødes. Et projekt, hvor kunsten rykker ud af sine normale 

udstillingsrammer. Det er et projekt som belyser 

ekstremsportens mange facetter og forventes at tiltrække 

opmærksomhed langt uden for kommunegrænsen og fra et 

publikum, der traditionelt ikke opsøger kunstudstillinger. På 

den baggrund indstilles at Go Extreme bevilges støtte fra 

Kulturarrangementspuljen. 

Samtidig bevilges der  to ugers visning på de digitale 

infostandere til en værdi af 15.000 kr.

I skal selv træffe aftale med Aarhus Kommune, ITK Digital 

herom, både hvad angår uge og grafik. Det kan ske ved 

henvendelse til Asbjørn Hagen Nielsen på mobil: 41859326 

eller mail ínfostander@aarhus.dk.

Visningen afregnes internt i Aarhus Kommune.

10376 Klassisk musik Ole Jørgensen (OAJ) NJYD Happy NJYD Year 45.000 0 0 0 0 0 Afslag

10382 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Grim Fest Aps De Grimmeste Aftner 100.000 0 0 0 0 0 Afslag

10431 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Foreningen NLD IJC Jazz - Det Perfekte Demokrati 79.533 0 0 0 0 0 Afslag

10436 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Grim Fest Aps GrimFest 150.000 0 0 100.000 0 0 Danmarks Grimmeste Festival er en festival, som skiller sig ud i 

det danske festivallandskab. 

Festivalen er kendt og omtalt nationalt, blandt andet på grund 

af den unikke fysiske ramme, som arrangørerne har udviklet 

over det seneste år for at forbedre oplevelsen

Samtidig har man over tid haft talent for at spotte små og 

mellemstore navne før end de for alvor bryder igennem, 

hvilket også gør festivalen interessant som pejlemærke. 

Derfor imødekommes ansøgningen også for 2021 fra 

Kulturarrangementspuljen ud fra den ansøgte profil.



10468 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) Aarhus Vocal Festival Forening Aarhus Online Vocal Festival 70.000 0 0 70.000 0 0 Aarhus Vocal Festival er en begivenhed der er med til at 

fremhæve det aarhusianske kormiljø på et internationalt plan. 

Der støttes op om at fastholde Aarhus Vocal Festivals eksistens 

i 2021 gennem denne bevilling til en virtuel udgave af 

festivalen. 

10477 Rytmisk Musik Ole Jørgensen (OAJ) OHOI! ApS Bas Under Buen Aarhus 2021 120.000 0 0 50.000 0 0 Bas under Buen er et årligt tilbagevendende arrangement hvor 

Drum'n 'Bass og beslægtede elektroniske genrer er i 

fokus.Dette arrangement er med til at understøtte de 

forskellige genrefestivaler som primært retter sig mod det 

store unge publikum, som er til stede i Aarhus. 

2.574.533 481.000 106.000 1.370.000 0 0Ansøgt i alt / Bevilget i alt


