
Beslutningsreferat Kulturudviklingspuljen - 1. puljerunde 2016 (1 UD AF 3)

Sagsnr. Sagsbehandler Kategori Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Konsulentens begrundelse Habilitet
3357 Ulla Scharling Tværgående Dansk-Tyrkisk Akademiker Union Aarhus Universitet Dansk-Tyrkisk Akademiker Union 45.000,00 0,00 Afslag

3402 Ulla Scharling Teater Quonga QuongaFest 2015 70.000,00 50.000,00

Kunstrådet har tidligere støttet QOUNGAFEST og er glade for initiativet der hylder og 
fremmer netværk, udvikling og synlighed, i særdeleshed er vi glade for det nye tiltag 
med visninger og det begyndende samarbejde og inddragelse af andre kunstarter.

3404 Ulla Scharling Tværgående Institut for Krop og Komik Cabaret v. Institut for Krop og Komik 30.000,00 0,00 Afslag
3489 Peter Kromann-Andersen Kunst Pernille Yngvar Andersen Udstilling af grafik på konference i Kina 12.000,00 0,00 Afslag

3494 Lena Øvig Teater hvid støj sceneproduktion Syv Sange om Samvittighed 200.000,00 0,00

Kunstrådet savner redegørelse for sceniske og dramaturgiske overvejelser og vil gerne se 
flere tekstprøver. Hvordan omarbejdes teksterne til monologer og sange? Projektet må 
beskrives mere udførligt, derfor har Kunstrådet valgt at give afslag på ansøgningen.

3495 Lena Øvig Tværgående The Lulu Art Group LIFE PARALLEL 50.000,00 0,00
Afslag

3501 Mette Damm Kunst Vibeke Jerichau Sculpturel, Floral and Stringent Landscapes. 9.600,00 0,00 Afslag
3502 Mette Damm Litteratur Brian P. Ørnbøl Ålfabetskontrollyrik 40.000,00 0,00 Afslag

3503 Lena Øvig Dans HimHerAndIt Productions WOMAN & WoMAN 140.000,00 70.000,00

HimHerAndIt Productions er kropsteater til tiden med fokus på kønnet som 
identitetsmarkør. De færdigudviklede dele af det aktuelle projekt er af en kvalitet, der 
rækker langt ud over den lokale og den nationale scene. Desværre har vi måttet 
prioritere de få midler, vi råder over, på en sådan måde, at det ellers velbegrundede 
ansøgte beløb ikke har kunnet tilgodeses med det fulde beløb.

3504 Lena Øvig Dans HimHerAndIt Productions Forberedelse til turne, The Womanhouse og redoing gender 63.284,00 42.000,00

HimHerAndIt Productions er kropsteater til tiden med fokus på kønnet som 
identitetsmarkør. De færdigudviklede dele af det aktuelle projekt er af en kvalitet, der 
rækker langt ud over den lokale og den nationale scene. Desværre har vi måttet 
prioritere de få midler, vi råder over, på en sådan måde, at det ellers velbegrundede 
ansøgte beløb ikke har kunnet tilgodeses med det fulde beløb.

3506 Mette Damm Kunst Louise Sparre Skin Cube 20.000,00 0,00
Afslag

3510 Lena Øvig Teater Bananstaten Kærlighed på Stop 150.000,00 0,00
Afslag

3511 Mette Damm Kunst Værket 70D,Nørrealle 70D,8000 Aarhus C Ovn til værkstedsfællesskab 20.000,00 0,00
Afslag

3513 Peter Kromann-Andersen Tværgående Den Selvejende Institution Godsbanen Design Agentur Godsbanen - Et udviklingsrum for de krøllede hjerner 283.000,00 0,00
Afslag

3519 Peter Kromann-Andersen Tværgående Institut for (X) GUiDE MAP 112.915,00 0,00
Afslag

3534 Lena Øvig Teater Teatret Gruppe 38 Tu dois être un ange, Hans Christian - fransk turné 38.000,00 38.000,00

Kunstrådet har valgt at støtte Gruppe 38 med det fulde ansøgte beløb, så to tolke kan 
være med til at vise forestillingen Tu dois être un ange, Hans Christian. Vi ønsker Gruppe 
38 en god tur. Niels er inhabil

3537 Mette Damm Kunst Rikke Frost Stick Around Study 50.000,00 0,00 Afslag

3538 Lena Øvig Tværgående Ensemble Lydenskab Reach Me! 150.000,00 70.000,00

Kunstrådet ser med interesse på ansøgningen og har besluttet at bakke op om den 
Aarhus-forankrede festival Reach Me!, som undersøger nye performative rum via 
tværkunstneriske samarbejder og publikumsudvikling. På grund af begrænsede midler 
opnåes ikke det fulde ansøgte beløb.

3549 Lena Øvig Teater Annika Høyer Teater Torsdag 15.000,00 0,00 Afslag
3552 Lena Øvig Teater Teatertruppen Stormen "Orla Højgårds Testamente" (tidl: Showtime) 197.000,00 0,00 Afslag
3553 Lena Øvig Tværgående hvid støj sceneproduktion SENSE OF CITIES (arb.titel) 57.260,00 0,00 Afslag

3563 Peter Kromann-Andersen Kunst Kunstnernes Påskeudstilling SPRING16 84.600,00 50.000,00

SPRING er en vigtig markør, der giver etablerede kunstnere og nye talenter mulighed for 
at præsentere deres værker for et større publikum. Kunstrådet støtter med glæde dette 
arbejde, desværre kun med et langt mindre beløb end det ansøgte. Dette begrundet i 
puljens begrænsede midler målt op mod den samlede mængde kvalificerede ansøgere.

3564 Lena Øvig Dans Sara Jordan Detour Urban Dance Festival 50.000,00 0,00 Afslag
3567 Lena Øvig Tværgående Maluna Performance Maluna Performance nr. 1 50.000,00 0,00 Afslag

3568 Lena Øvig Teater Teateriet Apropos ILDSJÆL 140.000,00 50.000,00

Kunstrådet har været glad for forestillingerne fra Apropos, som vi mener har været med 
til at nyudvikle ungdomsteater-genren, og projektet ILDSJÆL ser ud til at være både 
vigtigt og spændende. Derudover er der samlet et solidt hold bag denne produktion, og 
vi bidrager gerne til realiseringen.  

3569 Peter Kromann-Andersen Tværgående Bananstaten Silent Art Disco 60.000,00 0,00 Afslag

3570 Peter Kromann-Andersen Kunst Katja Bjørn arbejdstitel : under overfladen 113.763,50 20.000,00

På baggrund af kvaliteten af de skitserede stedsspecifikke værker til deltagelsen i 
UKENDT LANDSKAB 2016 støtter Kunstrådet med glæde din deltagelse. Ansøgningen 
fremstår dog mangelfuld, idet der kun er angivet udgifter og ingen indtægter forbundet 
med deltagelsen. 

3571 Lena Øvig Teater HIKI Productions PLANET OF POWER (arbejdstitel) 24.000,00 0,00 Afslag
3580 Mette Damm Kunst Thomas Kruse Biennale for Muralpainting in Santiago de Cuba 2016. 15.000,00 0,00 Afslag

3581 Ulla Scharling Tværgående HEARMYEYES Falling Awake 150.000,00 70.000,00

Kunstrådet ser med interesse på projektet Falling Awak, som et stykke ny musikdramatik, 
der går kritisk til værks. Samfundsmæssige strukturer og tidsaktuelle emner kommer i 
behandling i Schwanenflugels absurde og pågående univers. På grund af begrænsede 
midler imødekommes det ansøgte beløb kun delvist.

3584 Ulla Scharling Teater Teater Wunderbar Hvad Tror Du Selv 100.000,00 50.000,00

Kunstrådet er glad for nye initiativer på teaterfronten, og vi ser frem til Hvad Tror Du 
Selv. Projektet lyder lovende, og Teater Wunderbar stiller med et stærkt hold bestående 
af velprøvede kræfter inden for skuespillet, manus, instruktion og scenografi.

3587 Peter Kromann-Andersen Kunst PERFORMANCErum Støtte til PERFORMANCErum 60.000,00 20.000,00

Kunstrådet støtter gerne PERFORMANCErums aktiviteter og anerkender vigtigheden i, at 
der findes en scene for performancekunst i Aarhus. Samtidig opfordrer vi til at prøve at 
tage kønsbrillerne på, når man sammensætter programmet, som lige nu virker en kende 
"mandet". Men måske er der bare flest mandlige performere? Pga. begrænsede 
puljemidler kan vi ikke støtte med det fulde ansøgte beløb.



3588 Ulla Scharling Teater Teater O I Udkanten! 185.645,00 50.000,00

Kunstrådet finder Teater Os næste produktion I Udkanten vedkommende, den tager et 
tema op, som bliver interessant at se udfoldet i krimigenren. Desværre er midlerne 
begrænsede i puljen, derfor kan vi ikke støtte med det fulde ansøgte beløb. Niels Andersen er inhabil

3589 Peter Kromann-Andersen Kunst Kristian Bruun Djurhus The Story of Us 36,00 0,00 Afslag

3592 Lena Øvig Tværgående SEACHANGE Lab (tidl. Laboratoriet) SEACHANGE Lab aktiviteter 2016 310.000,00 100.000,00

Kunstrådet mener, at aktiviteterne i foreningen Laboratoriet, nu SEACHANGE Lab, er 
inde i en god udvikling med interessante undersøgelser, forskning og vidensdeling af 
scenekunsten. Derfor har rådet valgt at støtte foreningen med 100.000. Da midlerne er 
begrænsede, kan vi desværre ikke støtte med det fulde ansøgte beløb. 

3597 Ulla Scharling Film Det Danske Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen Baltic Frames - Documentaries conversing with the Soviet past 30.000,00 0,00 Afslag
3598 Mette Damm Kunst Birthe Reinau INTER-NOS Biennale for murmaleri,Cuba-deltagelse i 15.000,00 0,00 Afslag

3602 Ulla Scharling Tværgående SEACHANGE Teater (Det Andet Teater) Time Flies - livsrejsen 100.000,00 50.000,00

Kunstrådet læser med interesse ansøgningen om det tværæstetiske multigenre-projekt 
Time Flies. Især afprøvning af det tværkunstneriske format, men også det eksklusive 
publikumsmøde i performativ kunst er vigtige parametre at udforske. På grund af 
begrænsede midler imødekommes det ansøgte beløb kun delvist. 

3606 Mette Damm Tværgående Asger Christensen Nathistorier 250.000,00 0,00 Afslag
3609 Lena Øvig Teater Teateriet Apropos, hvid støj sceneproduktion og Teater Fluks Fælles salgsbrochure for hvid støj sceneproduktion, Teater Fluks og Teateriet Apropos 30.000,00 0,00 Afslag

3610 Lena Øvig Dans Kassandra Production Gæstespil på Theatre Project i Baltimore, USA 28.950,00 10.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte Kassandra Productions mulighed for at spille BLISS POINT 
som gæstespil i Baltimore. På grund af puljens begrænsede midler kan det fulde ansøgte 
beløb ikke imødekommes. 

3611 Lena Øvig Dans Bora Bora - Dans og Visuelt Teater Inspirationsrummet 85.000,00 35.000,00

Kunstrådet finder inspirationsrummet forfriskende, det er en god måde at give nogle af 
de frie grupper mulighed for at udvikle sig og møde et nyt publikum. Det er især 
interessant, at projekterne er fordelt på så forskellige steder, og at dansen når længere 
ud end bare på selve Bora Bora. Derfor har vi valgt at støtte inspirationsrummet. Da 
vores midler er begrænsede, kan vi ikke støtte det fulde ansøgte beløb. Signe er inhabil - har indledt samarbejde med Bora Bora

3612 Lena Øvig Tværgående Teater freezeProductions ERIK BRUHN- Dancing The Arts 300.000,00 0,00 Afslag
3613 Ulla Scharling Tværgående Kassandra Production DÆKNING AF GRUNDLÆGGENDE DRIFTSUDGIFTER I 2016 OG UDVIKLING AF BÆREDYGTIG FREMTIDSSTRATEGI 150.000,00 0,00 Afslag
3615 Mette Damm Kunst Ninna Gøtzsche Udstilling på Galleri Pagter 29.000,00 0,00 Afslag

3620 Peter Kromann-Andersen Kunst Udstillingsstedet Spanien19C Udstillingsprogram 2016 322.900,00 125.000,00

Spanien19C er vigtig i det aarhusianske kunstbillede, idet udstillingsstedet huser den 
eksperimenterende, avantgardistiske og og såmænd også den stedsspecifikke kunst. 
Kunstrådet har med interesse fulgt aktiviteterne i Spanien 19C og ser en stigende 
aktivitetskurve med en høj kvalitet i de afholdte og de kommende, planlagte 
arrangementer. Desværre kan vi kun afse et mindre beløb end det, der er ansøgt om.

3622 Mette Damm Kunst Kim Asbury Olsen "There is only color when you pass me by" 72.540,00 25.000,00

Det er en gave til byen, når Udstillingsstedet 77m3 , Thunøgade 1A, åbner for netop kun 
indblik, når du passerer. Du kan og skal ikke købe noget i den butik. Kim Asbury's "There 
is only color when you pass me by" virker til at være et godt match til rummet, og 
Kunstrådet støtter gerne, dog ikke med det fulde ansøgte beløb. 

3623 Mette Damm Litteratur Antipyrine / Mathias Kokholm Antipyrine 2016 120.000,00 70.000,00

Kunstrådet anerkender, at Antipyrine arbejder med udgivelse og facilitering af kunst og 
litteratur på et højt niveau. Det er et kompromisløst og ambitiøst og særdeles aktivt 
foretagende, som vi gerne støtter. Desværre kan vi ikke afsætte midler, som til fulde 
imødekommer det ansøgte beløb.

3624 Amanda Christmas Tværgående Signe Bisgaard Rasmussen The Never Ending Big Band by BSD+B & Signe Bisgaard 500.000,00 80.000,00

Kunstrådet oplever, at The Never Ending Big Band by BBSD+B & Signe Bisgaard er et 
stærkt projekt med kompetente kunstnere, som dels præsenterer ny musik med en 
visuel fortolkning, men samtidig tilgår musikken på en både musikalsk legende og 
udforskende måde med den interaktive app. Derfor støtter Kunstrådet gerne. 

3625 Lena Øvig Teater Teater Katapult BARDO - forprojektering 40.000,00 20.000,00

Kunstrådet finder projektet Bardo relevant og ser vigtigheden i, at disse emner bliver 
genstand for en kunstnerisk proces. Ligeledes ser rådet potentiale i det tværæstetiske 
fokus og har tillid til, at de involverede parter kan løfte udfordringen. Vi vil derfor gerne 
støtte forprojekteringen. På grund af begrænsede midler kan hele det ansøgte beløb 
ikke imødekommes. 

3626 Lena Øvig Teater Teater Katapult KATAPULT PLAYWRIGHT LIVE 88.000,00 20.000,00

Kunstrådet kan se relevansen i, og vil derfor gerne bakke op om, det internationale 
samarbejde med fokus på at udvikle nye dramatiske metoder og værktøjer. På grund af 
begrænsede midler opnåes ikke det fulde ansøgte beløb.

3627 Ulla Scharling Teater AMBASSADEN AMBASSADEN MOD 2017 350.000,00 100.000,00

Kunstrådet er enig i, at der bør eksistere en vækstlagsscene, og at AMBASSADEN har sin 
berettigelse i det meget brede miljø som stedet faciliterer. Kunstrådet er dog ikke i stand 
til med rådets meget få midler at udspænde et sikkerhedsnet for driften og kan derfor 
kun bidrage med begrænsede midler.

3628 Ulla Scharling Kunst Galleri Image In Between - In Transit 50.000,00 40.000,00

I udstillingen In Between – In Transit sættes fokus på et vigtigt mellemrum i 
samtidsbilledet. Fotografi og film virker som optimale medier til præcis denne 
kunstneriske undersøgelse. Kunstrådet støtter derfor med glæde projektet, men kan på 
grund af begrænsede midler ikke imødekomme hele det ansøgte beløb. 

3630 Lena Øvig Teater Teater Refleksion Præsentation af forestillinger i Nord Irland og Spanien 43.000,00 30.000,00

Kunstrådet støtter gerne, at VEJEN HJEM og SKABELSE får mulighed for at blive 
præsenteret internationalt, og rådet bifalder også initiativet til at disse turneer suppleres 
med workshops.

3632 Amanda Christmas Litteratur Aarhus Litteraturcenter Kritikersalon 2016 67.000,00 30.000,00

Kunstrådet vil gerne være med til at støtte en ny runde kritikersaloner, som præsenterer 
nye litterære udgivelser på en lødig og kritisk, men også underholdende måde. Vi ser 
positivt på, at man vil variere panelsammensætningen i det nye år, man trænger til at 
ryste posen lidt på kritikersiden. Pga. begrænsende puljemidler kan vi kun støtte med et 
mindre beløb end det søgte.

3634 Ole Jørgensen Tværgående AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere coOPERAtion - Rethink Grand Opera 100.000,00 80.000,00

Kunstrådet anderkender det arbejde AUT foretager med coOPERAtion, som Rethink 
Grand Opera er en forlængelse af. Projektet søger at gentænke Grand Opera – operatic 
mass actions i byrummet i forbindelse med ILT Festivalen 2017, og udvalget glæder sig til 
at følge udfaldet af dette udforskningsrum med en sammensætning af internationalt 
anderkendte komponister, musikere, performere og forskere. 



3637 Peter Kromann-Andersen Kunst Kirstine Schiess Højmose, Aarhus Billedkunstcenter Når kunst og erhverv mødes – veje til samarbejdsprojekter i erhvervslivet 60.000,00 40.000,00

Der breder sig let en lugt af noget suspekt, når nogen vil instrumentalisere kunsten til 
det ene og det andet, men her er det billedkunstnerne selv, repræsenteret ved Aarhus 
Billedkunstcenter, der arrangerer en konference, der skal belyse mulighederne for 
samspil med andre faggrupper og erhvervslivet. Et sådant brobyggende tiltag fra 
billedkunstsiden finder vi meget støtteværdigt.

3639 Mette Damm Tværgående Tanja Nellemann Poulsen Du som er i himlene? 20.500,00 0,00 Afslag

3641 Lena Øvig Dans Yael Gaathon - Blue Cliff Rehearsals to develop and complete the solo By the Fading Light 64.995,00 20.000,00
Kunstrådet støttede første del af dette projekt, og vi vil gerne følge op på det. Vi er 
spændte på at se og følge udviklingen i Yael Gaathon/Blue Cliffs arbejde.

3645 Ole Jørgensen Tværgående Between Music Human Evolution (AquaSonic) 120.000,00 80.000,00

Kunstrådet bidrager til Between Music's færdiggørelse af kvadrologiens første del og 
opstart af kvadrologiens anden del med et tilskud til et et-årigt aktivitetsprogram og ser 
hermed frem til en endelig premiere på Aqua Sonic i Rotterdam. 

3647 Mette Damm Litteratur Camilla Engkjær Laursen Løve's Litterære Dage 72.000,00 15.000,00

Kulturudviklingspuljen kan søges til støtte af professionel kunstnerisk aktivitet, og 
Kunstrådet anerkender, at der også vil være professionelle forfattere på scenen til Løve's 
Litterære Dage, omend noget af programmet også omfatter upcoming talenter. Vi har 
valgt at støtte projektet med et mindre beløb end ansøgt med henvisning til de 
begrænsende midler, vi disponerer over i Kulturudviklingspuljen til mange kvalificerede 
ansøgere.

3648 Mette Damm Litteratur Mads Mygind Skriveophold i New York 24.000,00 0,00 Afslag
3649 Lena Øvig Teater Secret Hotel ved Christine Fentz A Way 80.000,00 0,00 Afslag

3651 Mette Damm Litteratur Litteraturen på Scenen LITTERATUREN PÅ SCENEN 2016 ANSØGNING TIL DRIFT- OG PROJEKTSTØTTE 297.800,00 125.000,00

Litteraturen på Scenen er en vigtig og rutineret, men alt andet end støvet arrangør af 
litterære aktiviteter i Aarhus, og Kunstrådet vil gerne yde støtte til foreningens 
aktiviteter i 2016. Vi anerkender kvaliteten i de mange forskelligartede programpunkter. 
Pga. begrænsede puljemidler er vi desværre kun i stand til at støtte med et noget 
mindre beløb end ansøgt.

3653 Mette Damm Kunst Ditte Lyngkær Pedersen Vagina Eating Husband 18.000,00 10.000,00

Vagina Eating Husband er et eksempel på et nyt spor i ansøgers kunstneriske arbejde, og 
Kunstrådet ser med nysgerrighed frem til udgivelsen. På grund af begrænsede midler 
kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.

3654 Ulla Scharling Tværgående Aarhus Litteraturcenter/ Project Art Writing WHERE WERE WE - a festival on writing,intimacy, body 150.000,00 0,00 Afslag
3655 Ulla Scharling Dans Callanda Caetana da Silva Souza ChoreoLab 9.000,00 0,00 Afslag

3656 Peter Kromann-Andersen Tværgående Aarhus Litteraturcenter/ Project Art Writing Project Art Writing 2016 300.000,00 100.000,00

Kunstrådet ser Project Art Writing som et vigtigt og ambitiøst projekt for litteraturen, 
ikke bare i Aarhus, men i hele landet. Vi vil gerne støtte Art Writing med en for 
Kulturudviklingspuljen stor bevilling og håber, projektet kan finde supplerende midler 
frem mod etableringen af et videnscenter og en mere solid forankring. I ansøgningen er 
der skruet op for udgifterne til maskinrummet, tilsyneladende er styringen noget 
professionaliseret siden sidst. Og det er der jo ikke noget galt i, måske er det nødvendigt 
for projektets videre gennemførelse. Alligevel har Kunstrådet valgt at øremærke støtten 
til kunstnerhonorarer på workshops, masterclasses og seminarer. 

3657 Peter Kromann-Andersen Kunst Christian Dietrichsen, Ole Lindqvist, Niels Rahbæk Passagen 70.000,00 0,00 Afslag

3658 Mette Damm Litteratur Litteraturen på Scenen Projektbeskrivelse, Sommerstemmer – musik og litteratur ved Brabrand Sø 20.000,00 20.000,00

Kunstrådet oplever Sommerstemmer – musik og litteratur ved Brabrand Sø som et 
kunstnerisk relevant arrangement med mange gode navne  afviklet i en interessant 
ramme. 

3659 Lena Øvig Teater Teater Fluks FluksBar 200.000,00 0,00 Afslag
3661 Peter Kromann-Andersen Kunst Kunstnernes Påskeudstilling KP70 80.000,00 0,00 Afslag

3662 Peter Kromann-Andersen Kunst Galleri Image FRESH EYES 2016 50.000,00 40.000,00

FRESH EYES – International Artists Rethink Aarhus er et vedkommende og spændende 
tværæstetisk initiativ, og Kunstrådet vil med interesse følge med i, om et friskt blik 
udefra kan rykke ved byens identitet og selvopfattelse. Kunstrådet støtter derfor 
projektet, men kan på grund af begrænsede midler ikke imødekomme hele det ansøgte 
beløb.

3665 Peter Kromann-Andersen Kunst Kunsthal Aarhus DUMP! Multispecies Making and Unmaking 110.000,00 40.000,00

Efter at have modtaget et retvisende budget har Kunstrådet genbehandlet ansøgningen 
om støtte til DUMP! Multispecies Making and Unmaking. Det blev, som forventet, en 
meget seværdig og udfordrende udstilling, som vi med glæde støtter. Desværre har vi 
ikke kunnet tildele det fulde ansøgte beløb. Der er mange gode ansøgere til for få frie 
midler.

3699 Ulla Scharling Tværgående Club Fisk Vi taler ikke om penge 100.000,00 25.000,00

Kunstrådet har valgt at støtte "Vi taler ikke om penge" med et mindre beløb end det 
ansøgte, da rådet har begrænsede midler. Vi vil med interesse følge projektet, der på 
papiret lyder spektakulært, skævt og forhåbentlig oplysende på sine egne betingelser. 

3709 Mette Damm Kunst Michael Roloff Piscine 82.900,00 50.000,00

Der er noget meget ungt, noget meget litterært og noget meget universitært over hvad 
PISCINE har vist i den kringlede White Cube i Møllegade. Men det er et godt mix, der 
viser kunst af kvalitet fra en hylde, der ikke er plads til andre steder i byen. Kunstrådet 
støtter gerne dette udstillingstiltag, men på grund af begrænsede midler, kun med et 
mindre beløb end det søgte.

3945 Lena Øvig Dans Jane Marie Schulz ULTRA 52.000,00 30.000,00

ULTRA virker konsekvent i sit kunstneriske opdrag, der i al sin enkelthed ønsker at favne 
nogle komplekse strukturer i vores verden. Den skitserede metode virker som den rette 
strategi for at nå i mål. Kunstrådet vil gerne se dette værk blive til virkelighed og har 
derfor valgt at støtte projektet. På grund af puljens begrænsede midler kan det fulde 
ansøgte beløb ikke imødekommes.

3962 Peter Kromann-Andersen Kunst rum46 rum46 300.000,00 0,00 Afslag
I alt 8.148.688,50 1.990.000,00
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