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Sagsnr. Sagsbehandler Kategori AnsøgerFor Projekttitel Ansøgt beløb 2016 Ansøgt beløb 2017 Ansøgt beløb 2018 Bevilling 2016 Bevilling 2017 Bevilling 2018 Sekretariatets Indstilling Habilitet
3353 Ulla Scharling Litteratur Dansk-Tyrkisk Akademiker Union Aarhus Universitet Dansk-Tyrkisk Akademiker Union 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag

3391 Lena Øvig Klassisk musik Den Danske Strygerkonkurrence Den Danske Strygerkonkurrence 2016 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Tilskuddet gives til gennemførelse af den 7. Danske Strygerkonkurrence, der afholdes 
i samarbejde med Aarhus Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium.  
Konkurrencen, der er åben for danske strygere og udenlandske studerende ved 
danske konservatorier m.v. som er under 30 år, er en unik mulighed for de unge 
strygere som forberedelse til, at bedre deres konkurrenceevne, så de bedre kan 
konkurrere sig ind i symfoni- og landsdelsorkestre i den stadig skærpede konkurrence 
med udenlandske strygere. 

3516 Ole Jørgensen Rytmisk Musik Verden til Herredsvang Verden til Herredsvang 2016 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag
3523 Ulla Scharling Film Niels Bjørn Wied Baltic Frames - Documentaries conversing with the Soviet past 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag

3541 Ole Jørgensen Rytmisk Musik NorthSide 2016 NorthSide 2016 - 2017 og 2018 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

NorthSide er under stadig positiv udvikling og har indgået væsentlige samarbejder, 
som giver adgang til store internationale navne på programmet. Festivalen ønsker 
samtidig at udvikle det bæredygtige element af festivalen yderligere, hvilket vi anser 
for væsentligt. Northside har efterhånden positioneret sig som en europæisk festival, 
som vi har et stort ønske om fortsat skal være placeret i Aarhus. Derfor bevilges der 
et flerårigt tilskud. 
Festivallen vil blive fulgt i de næste 3 år - ikke kun med baggrund i den 
selvevaluering, som skal følge regnskabet for hvert år, men også med en supplerende 
kontakt mellem Aarhus Events og NorthSide.

I forhold til Eventpuljen skal det oplyses, at der ligeledes bevilges 250.000 kr. pr. år 
fra Eventpuljen til NorthSideFestival. Beløbet bevilges ligesom bevillingen fra 
Kulturarrangementspuljen til hel eller delvis dækning af udgifterne til festivalpladsen, 
primært pladsafgift og der til hørende udgifter. 
Det bemærkes,a t der også bevilges 2 ugers gratis visning på info standerne.

Nærværende skrivelse erstatter tidlliere fremsendte af 7. december 2015.

3542 Ole Jørgensen Rytmisk Musik Foreningen Drifters Flux 2016 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag
3555 Ulla Scharling Tværgående Mikkel Borrisholt Grevsen Digte & lyd i Århus 62.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag
3561 Lena Øvig Dans Jane Marie Schulz ULTRA 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag
3575 Ole Jørgensen Tværgående Rethink Human Being Rethink Human Being Nights 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag

3577 Peter Kromann-Andersen Kunst Aarhus Underground Aarhus Art Convention 250.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

Aarhus Art Convention har i 2014 og 2015 formået at tiltrække en række dygtige, 
internationale graffitikunstnere til byen og skabe en begivenhed der i omfang og 
omtale efterlever Kulturarrangementspuljens formål. På den baggrund støttes 
graffitidelen af arrangementet i 2016 med et tilskud på 75.000 kr. Det vurderes ikke, 
at der er grundlag for at forøge bevillingen til denne aktivitet. 

3583 Peter Kromann-Andersen Kunst kunst.nu publishing Art Weekend Aarhus 125.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

Aarhus Kommune vil igen i år gerne støtte Aarhus Art Weekend, som præsenterer et 
ambitiøst program for 2016. Tilskuddets størrelse skal ses i forhold til den andel af 
budgettet, der er afsat til arrangementer, og det vurderes, at der ikke er grundlag for 
at forøge bevillingen i forhold til sidste år, da det er et arrangement med et relativt 
lille og lokalt publikum. 

3595 Ole Jørgensen Rytmisk Musik Aarhus Vocal Festival Forening Aarhus Vocal Festival 2017 0,00 350.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

Aarhus Vocal Festival er en tilbagevende godt gennemført festival. Det internationale 
niveau på festivallen er højt og der er god mediedækning af festivallen. På denne 
baggrund fortsættes støtten fil Aarhus Vocal Festival.

3603 Peter Kromann-Andersen Tværgående Foreningen Skjulte Steder Backstage/Upstairs 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afslag

3604 Mette Damm Tværgående Asger Christensen Nathistorier 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag

3605 Mette Damm Litteratur Vild med ORD / Aarhus Litteraturfestival Vild med ORD / Aarhus Litteraturfestival 400.000,00 400.000,00 400.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

Vild med ORD gives en toårig bevilling i 2016 og 2017, der kan skabe ro om 
udviklingen af litteraturfestivalen i de nye rammer på Dokk1 og arbejdet med et 
længere tidsperspektiv og tematikker henover årene. Beløbet svarer til tidligere års 
bevilling. Festivalen har tidligere formået at tiltrække store litterære navne og har 
ligeledes givet plads til lokale forfattere og debutanter. Litteraturfestivalen har 
etableret sig som en stor og vigtig festival for litteraturinteresserede. 

3616 Peter Kromann-Andersen Tværgående Copenhagen Architecture Festival / MICHAU+ Aarhus Architecture Festival / Arkitekturen med nye øjne 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afslag

3618 Ole Jørgensen Rytmisk Musik OHOI! Bas Under Buen 100.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Bas Under Buen er blevet afholdt i 2014 og 2015 og begge gange med stor succes for 
det unge publikum. I 2016 afholdes arrangementet under Ringgadebroen, som er en 
oplagt god placering. Bas Under Buen er afstemt med andre arrangementer i Aarhus 
og bidrager derfor positivt til det samlede udbud af kulturbegivenheder i Aarhus. 

3619 Ole Jørgensen Rytmisk Musik Stella Polaris ApS Stella Polaris 400.000,00 800.000,00 200.000,00 125.000,00 0,00 0,00

Stella Polaris, der er startet i Aarhus, kan snart fejre sit 20 års jubilæum. Stella 
Polaris er et af de tilbagevendende omdrejningspunkter i det aarhusianske 
musikbillede. Begivenheden trækker altid et stort og sammensat publikum, bortset 
fra 2015, hvor festivalen desværre blev ramt af meget dårligt vejr. Aarhus Kommune 
ønsker at støtte op om Stella Polaris og bevilger derfor midler til festivalens afvikling 
i 2016. Stella Polaris har ansøgt om en flerårig bevilling, hvor udvilklingsplanen for 
festivalen blandt andet går på et ønske om en ændret lokation, ligesom 2017 fra 
Stella Polaris side ønskes i  en større skala end hidtil. På den baggrund ønsker Aarhus 
Kommune for indeværende ikke at tage stilling til dette og vil gerne have et møde 
om dette.  



3635 Ole Jørgensen Tværgående SPOR festival SPOR FESTIVAL 2016: WYSI(N)WYG 350.000,00 550.000,00 550.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00

SPOR Festival er en tilbagevende unik festival,  som får stor opmærksomhed både i 
Danmark og i de internationale musikkredse. Grunden er det helt specielle indhold 
for det lille, men trofaste publikum. SPOR bevilges derfor endnu engang et tilskud, 
som dog er reduceret i forhold til sidste års tilskud, men til gengæld en to-årig støtte. 
Festivallen vil blive fulgt i de næste 2 år - ikke kun med baggrund i den 
selvevaluering, som skal følge regnskabet for hvert år, men også med en supplerende 
kontakt mellem Eventafdelingen og SPOR Festtival.

3663 Lena Øvig Klassisk musik International Guitar Festival Aarhus 14th International Guitar Festival Aarhus 100.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

Tilskuddet gives til den 14. Internationale Guitar Festival i 2016, der forlængst har 
sat sig på Danmarks- og Verdenskortet som en garant for musikalske oplevelser af 
høj og blivende kvalitet. Festivalen forventes at samle mange publikummer til de 
unikke musikoplevelser.  

3942 Ole Jørgensen Rytmisk Musik Metal Royale Royal Metal Fest 115.000,00 130.000,00 145.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Royal Metal Fest er en tilbagevendende begivenhed i Aarhus, som dog ikke har så 
stor en opmærksomhed, som den har haft tidligere, hvilket ses i det dalende 
tilskuerantal. Af denne årsag kan der ikke bevilget en flerårig støtte herfra, men i 
stedet fastholdes sidste års støtteniveuet i håb om, at Royal Metal kan vende 
udviklingen fremadrettet.

3946 Ole Jørgensen Rytmisk Musik SPOT Festival SPOT City Calling 350.000,00 350.000,00 350.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

SPOT er blevet støttet af Aarhus Kommune i gennem mange år og er fortsat en vigtig 
begivenhed for Aarhus og for branchen. SPOT Festivalen udvider sin aktivitet fra 
2016, hvor arrangementet åbnes mod byens rum med begivenheder langs Aarhus Å. 
Dermed opfylder SPOT et ønske fra Aarhus Kommune. Da dette er et nyt og ukendt 
tiltag i SPOT, bevilges der i første omgang 125.000 kr. til afviklingen af SPOT City 
Calling i 2016. Der bevilges også 225.000 kr. fra Aarhus Kommunes Eventpulje. Der 
er allerede reserveret 125.000 kr. af Kulturarrangementspuljen  i 2017 og 2018 
under forudsætning af en tilfredsstillende afvikling af festivalen i 2016. 
Denne tre-årige bevilling/reservation suppleres med 225.000 kr. årligt i 2017 og 2018 
fra Eventpuljen og vil blive fulgt i de næste tre år - ikke kun med baggrund i den 
selvevaluering, som skal følge regnskabet for hvert år, men også med en supplerende 
kontakt mellem Eventafdelingen og SPOT.

3954 Ole Jørgensen Rytmisk Musik Kalle Bremer BørnefestiBAL 100.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

BørnefestiBAL er et nyt arrangement, som henvender sig til en målgruppe, som 
sjældent ses støttet herfra. Der er en tro på, at arrangøren kan fastsætte et godt 
program for sit publikum,, så det derved vil få en størrelse og et indhold, som gør det 
støtteværdigt herfra. Dog anbefales det at søge råd og vejledning hos 
Børnekulturhuset, som har en stor viden om samarbejdspartnere og andre 
begivenheder for børn og deres forældre.

I alt 4.494.690,00 3.700.000,00 2.645.000,00 1.205.000,00 875.000,00 375.000,00
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