
Referat fra Gellerup Kulturmidler, Den store pulje, 1. ansøgningsrunde 2016

Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Indstilling Habilitet
3828 Steffen Rasmussen World of Dance Denmark Qualifier 915.000,00 0 Afslag
3939 Arabisk Dansk KulturHus Arabisk Dansk Kultur Mix og Palæstina Filmdage 313.000,00 0 Afslag

3957 Ramallah Spejderne Sækkepibe- og trommeorkester i Gellerup 179.300,00 71.300,00

Styregruppen anerkender det store kulturelle arbejde, som Ramallah Spejderne udfører i Gellerup. 
Foreningen indgår ofte i samarbejder med andre kulturaktører og deltager i diverse arrangementer, som er 
med til at vise et positivt billede af Gellerup.
Ønsket om at etablere et sækkepibe og tromme orkester, er virkelig interessant og unikt i dansk 
sammenhæng og styregruppen ønsker derfor at støtte dette projekt. 

Vi bifalder det seriøse arbejde der er lagt i udviklingen af projektet siden den første ansøgning til Gellerup 
Kulturmidler. Det glæder os meget at se, at der nu er etableret et godt samarbejde omkring orkestret med 
Aarhus Musikskole, hvilket er med til at skabe bro mellem Aarhus og resten af byen. Det er bl.a. det seriøse 
arbejde, der har udløst en flot bevilling fra Kulturstyrelsen.

3960 EUTOPIA, Full Moon Gellerup 2017 Scenen i Gellerup, Renovering af foyer 150.000,00 150.000,00

Gellerup Scenen er et vigtigt aktiv for Gellerup. Det er derfor glædeligt at det nu ser ud til, at scenen bliver 
åbnet igen. Derved får Gellerup endnu en indgang til området, som kan bidrage til at fortælle de gode 
historier og dermed være med til at forbedre områdets image.
Projektet her går ud på at give et imageløft til den gamle scene, hvilket er stærkt tiltrængt. Styregruppen 
understreger, at der i rekruteringen til workshoppen med Hans Krull indtænkes flest mulige lokale borgere, 
således at disse på sigt bliver medansvarlige for gennemførelse af fuldmåneeventen i Gellerup i 2017. 

Tilskuddet udbetales under forudsætning af, at der findes midler til husleje i 2016 og 2017. Pia Katballe var inhabil og var ikke tilstede under behandling af ansøgningen.

3963 SIGRIDS STUE platform for samtidskunst Sigrids Stue platform for samtidskunst 125.000,00 125.000,00

Evalueringen af Gellerup Kulturmidler viser, at Sigrids Stue er en vigtig kulturaktør i Gellerup. Stedet 
trækker internationale kunstnere til Gellerup, som bidrager til at spejlle Gellerup med andre dele af verden. 
Sigrids Stue indgår i mange samarbejder med andre Gellerup aktører, og er samtidig med til at bygge bro 
mellem Gellerup og resten af Aarhus. Denne brobygning er nødvendig i forhold til at åbne Gellerup op for 
resten af byen. 

3966 Litteraturen på Scenen Skriveværksteder i Gellerup 80.000,00 80.000,00

Gennem nogen tid har Litteraturen på scenen afviklet skriveværksted på Gellerup Bibliotek, hvortil en del 
skrivelystne borgere fra resten af byen er kommet. Her indgår de i en kreativ skriveproces med skrive 
interesserede borgere fra Gellerup. Det er styregruppens oplevelse, at dette litterære møde er særdeles 
frugtbart, og derfor ønsker vi fortsat at støtte projektet, så det vedbliver at finde sted i hele 2016.

4000 Secret Hotel A WAY 100.000,00 100.000,00

Styregruppen har tidligere støttet projektet A Way og ønsker fortsat at støtte projektet, som har fået meget 
positiv omtale.
A Way handler om at skabe møder mellem borgere i Gellerup og på Mols, hvilket i sig selv er et godt 
projekt. Derudover finder styregruppen det kunstneriske forestillingsgreb spændende og glæder sig til at 
følge det videre arbejde med at udfolde forestillingen. Styregruppen bifalder, at der er ved at blive indgået 
samarbejder med bl.a. Sigrids Stue og Ramallah Spejderne, så flere grupper i Gellerup involveres i projektet.

4103 Arabisk Dansk KulturHus Arabisk Kultur Mix 98.500,00 0 Afslag

4105 Arabisk Dansk KulturHus Palæstina Filmdage 2016 47.000,00 40.000,00

Styregruppen har efter mødet den 21. december 2015 og efter fremsendelse af yderligere informationer 
om Palæstina Filmdage 2016 revurderet jeres ansøgning. Det nye samarbejde med Aarhus Filmværksted og 
jeres tanker om at vise film af unge lokale filmfolk, løfter hele projektet kvalitetsmæssigt og fornyer 
Palæstina Filmdage. 
Derfor ønsker styregruppen at imødekomme jeres ansøgning med 40.000 kr. Der er tale om en delvis 
imødekommelse, da styregruppen finder de budgetterede udgifter til transport meget højt sat. 

I alt 2.007.800,00 566.300,00
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