Beslutningsreferat Kulturudviklingspuljen - 2. puljerunde 2016 (2 ud af 3)
Sagsnr.
Sagsbehandler
4180 Peter Kromann-Andersen
4195 Peter Kromann-Andersen

4202 Peter Kromann-Andersen
4210 Lena Øvig
4211 Lena Øvig

4212 Anne Mette Svenningsen

Kategori
Kunst
Kunst

Kunst
Dans
Teater

Kunst

Ansøger
Bøje Prejsler Hansen
Max Bendixen

Julie Stavad Nielsen
Ballet Akademiet
Teatret Beagle

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

Projekttitel
New Yorkerne i smedien
Kirkeby i Aarhus

Deltagelse i udstillingen An Echo of The Illuminated i Bergen
Kgl. Talentcenter Århus
Gummi Arken - en van(d)vittig komisk forestilling om håb

Realtime

Ansøgt beløb Bevilling
Konsulentens begrundelse
16.525,00
0,00 Afslag
100.000,00
0,00 Afslag

9.540,00
100.000,00
50.000,00

Kunstrådet har valgt at støtte Julie Stavads deltagelse i gruppeudstillingen "An Echo of The
Illuminated", som finder sted i Bergen. Kunstrådet følger med interesse Julie Stavads
arbejde med fedt og voks og mener, at deltagelsen i Bergen er af væsentlig betydning for
9.540,00 fremtidigt arbejde og netværk.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

30.000,00

Det er en simpel og tiltrækkende blanding af fiktion og fakta, der driver værket, og det
ligger i god forlængelse af jeres praksis. Det støtter Kunstrådet gerne, dog ikke med det
fulde beløb, da det må forventes, at der er flere støtteværdige ansøgninger over året, end
25.000,00 der er midler til i puljen.

4215 Lena Øvig
4216 Peter Kromann-Andersen

Teater
Kunst

Alexandra Moltke Johansen
Inge-Lise Ravn

Den Store Ekspedition
Kanna

30.000,00
14.500,00

Kunstrådet vil gerne støtte "Den Store Ekspedition", som undersøger, hvorledes vi, når
Jordens rigdomme er brugt op, må vende blikket udad for at udvinde liv på andre planeter.
Det æstetiske udtryk i både det visuelle og auditive er dragende og interessant, det samme
20.000,00 er fortællingen bag.
0,00 Afslag

4220 Peter Kromann-Andersen
4222 Anne Mette Svenningsen

Kunst
Kunst

Bureau Detours / Ari Marteinsson
John Stephansen ; Max Parylewicz ; KKArt

Urban Space Expanders
Træfyret Keramisk Ovn

75.000,00
35.000,00

Kunstrådet læser med begejstring ansøgningen om "Urban Space Expanders" som
varetager et vigtigt område i det aarhusianske kulturlandskab med det beskrevne projekt.
75.000,00 Rådet ser frem til projektet og støtter hermed med fuldt beløb.
0,00 Afslag

4224 Peter Kromann-Andersen
4233 Peter Kromann-Andersen
4238 Lena Øvig

4241 Lena Øvig
4243 Peter Kromann-Andersen

4251 Anne Mette Svenningsen

Kunst
Kunst
Teater

Teater
Kunst

Kunst

KKArt
Nyland&Beale
Marie Holm Østerskov (clapclap)

Teatret Gruppe 38
Marianne Markvad / Lisbeth Thingholm

Rendezvous

Tilskud til køb af kamera
Without a beginning and with no end
Kønsløse DK

ENESTÅENDE 2017
HOMEPARTY

Rednezvous pop-up udstilling

9.839,00
155.900,00
50.000,00

Kunstrådet ønsker ikke at prioritere tilskud til indkøb af værktøjer, med mindre det er
begrundet i konkrete projekter eller er tæt forankrede i en praksis, der kun kan muliggøres
eller fortsættes gennem anskaffelsen af disse. Vi behøver aktuelt kun at kaste et blik på
væggene i Godsbanens foyer for at overbevises om, at det er tilfældet med denne
ansøgning. Vi støtter dog ikke med det fulde beløb, da det må forventes, at der er flere
6.000,00 støtteværdige ansøgninger over året, end der er midler til i puljen.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

100.000,00
63.000,00

Teatret Gruppe 38 vil udvide ENESTÅENDE 2017 til også at repræsentere internationale
soloforestillinger. Det er i Kunstrådets øjne en naturlig udvikling og et godt tiltag, der kan
tiltrække et endnu større publikum og synlighed til projektet. Derfor har Kunstrådet
80.000,00 besluttet at støtte ansøgningen, dog ikke med det fulde beløb.
0,00 Afslag

56.500,00

Kunstrådet støtter ikke studerendes projekter, når de er forankrede i uddannelsen, men
her har vi et professionelt udført stykke arbejde, der synliggør en del af den kvalificerede
underskov af aktører, der fortjener et større publikum. Det støtter vi gerne, dog ikke med
det fulde beløb, da det må forventes, at der er flere støtteværdige ansøgninger over året,
30.000,00 end der er midler til i puljen.

4253 Peter Kromann-Andersen

Kunst

KKArt

Registreringer fra en by

16.072,70

Kunstrådet ønsker ikke at prioritere tilskud til indkøb af værktøjer, med mindre det er
begrundet i konkrete projekter eller er tæt forankrede i en praksis, der kun kan muliggøres
eller fortsættes gennem anskaffelsen af disse. Det beskrevne projekt går i daglig direkte
dialog med printerens svar og afledte spørgsmål og falder dermed inden for vores
overordnede prioritering. Vi støtter dog ikke med det fulde beløb, da det må forventes, at
6.000,00 der er flere støtteværdige ansøgninger over året, end der er midler til i puljen.

4256 Lena Øvig

Teater

Teaterforeningen Papirteatret Meklenborg

Videreførelse af Svalegangens Dukketeater

41.000,00

Svalegangens Dukketeater har igennem tre årtier været en unik og enestående del af det
aarhusianske teaterbillede. Kunstrådet er glad for, at dette sjældne og uundværlige arbejde
30.000,00 ikke tabes på gulvet, men derimod videreføres i en ny og stærk sammenhæng.

4257 Peter Kromann-Andersen

Kunst

Kim Thøgersen Grønborg

EthioDanishSpaceAdministration(EDSA)

52.950,00

4263 Peter Kromann-Andersen
4267 Peter Kromann-Andersen

Kunst
Tværgående

Mariko Wada
Antipyrine / Mathias Kokholm

Claybodies 2.16
Monsieur Antipyrine #3, heldagsseminar i Kunsthal Aarhus

8.766,00
60.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte projektet "EthioDanishSpaceAdministration" (EDSA) hvor
danske Kim Grønborg og den etiopiske kunstner Leikun Nahusenay sammen udvikler en
udstilling til Asni Gallery i Addis Ababa. Både som kunstnerisk projekt, men også som en
måde at skabe kulturel og kunstnerisk diskussion på fra syd til nord virker projektet
20.000,00 interessant og støtteværdigt.
Kunstrådet har valgt at støtte Mariko Wadas deltagelse i "Claybody 02" på Stadtgalerie i
Brunsbüttel i Tyskland. Kunstrådet følger med interesse Mariko Wadas arbejde med
keramik og mener, at deltagelsen på Claybody er af væsentlig betydning for fremtidigt
8.766,00 arbejde og netværk.
0,00 Afslag

40.000,00

Kunstrådet støtter gerne "Læsemaskiner #3, forespørgsler i tekstbaseret kunst", som vil
diskutere tekstbegreber, læsekonventioner, bogsamlinger/biblioteker og
publiceringskultur. De seks arrangementer forekommer veltiltrettelagte og vidner om et
faceteret og solidt kendskab til feltet. Pga. begrænsede puljemidler må rådet bevilge et
30.000,00 mindre beløb end søgt.

4268 Peter Kromann-Andersen

4269 Lena Øvig

Tværgående

Dans

Antipyrine / Mathias Kokholm

HimHerAndIt Productions

Forespørgsler i tekstbaseret kunst [Læsemaskiner #3]

The GENDERhouse - Research

150.000,00

HimHerAndIt søger to måneders arbejdsro tre gange over tre år for at udvikle på
kompagniets "The GENDERhouse"-research. Kunstrådet mener, at kompagniet er inde i en
god udvikling og vil gerne støtte med 50.000 til dette år. Kunstrådet kan ikke love støtte til
de resterende to år, da vi gerne vil følge projektet, før der tages stilling til, om det stadig
50.000,00 har sin aktualitet og udvikler sig.

Habilitet

4270 Lena Øvig

Dans

HimHerAndIt Productions

Talking GENDERS - Youth Project

70.000,00

4271 Lena Øvig

Dans

RISK / Gry Raaby

In Between Concrete

35.000,00

HimHerAndIt ønsker med næste produktion, "WOMAN & WoMAN", sideløbende at
tilknytte et ungdomsprojekt. Kunstrådet finder projektet interessant og godt
gennemarbejdet og mener, at projektet kan give et ungt publikum og udøvere en større
foreståelse af scenedansens arbejde og formidlingsmuligheder. Derfor har vi valgt at støtte
50.000,00 projektet, dog ikke med det fulde beløb.
Gruppen RISK søger om 35.000 til udgifter i forbindelse med forestillingen "In Between
Concrete". Kunstrådet ser frem til at se forestillingen på Bora Bora og har beluttet at støtte
35.000,00 med det fulde beløb.

35.950,00

Kunstrådet mener, at en international performance-udveksling mellem verdens lykkeligste
mennesker (Danmark) og verdens ulykkeligste mennesker (Grækenland) lyder som et
givtigt og relevant projekt, der må tiltrække et nysgerrigt publikum. At der ydermere skal
spilles på spisesteder i de respektive lande er et element, som Kunstrådet værdsætter.
35.000,00 Derfor vil kunstrådet gerne støtte med næsten det fulde beløb nemlig 35.000.

25.000,00

Kassandra Production og HimHerAndIt er blevet inviteret til et dobbeltprogram i Athen
med to soloforestilinger. Kunstrådet mener, det er vigtigt, at disse to soloperformere bliver
præsenteret i udlandet og har besluttet at støtte projektet. Dog har vi besluttet ikke at
15.000,00 støtte med det fulde beløb, da der har været andre projekter, som også skulle prioriteres.

4274 Peter Kromann-Andersen

4275 Lena Øvig

4277
4283
4284
4286

Lena Øvig
Peter Kromann-Andersen
Peter Kromann-Andersen
Peter Kromann-Andersen

4287 Anne Mette Svenningsen
4289 Peter Kromann-Andersen
4290 Anne Mette Svenningsen

4293 Lena Øvig
4294 Anne Mette Svenningsen

Tværgående

Dans

Dans
Kunst
Kunst
Kunst

Kunst
Kunst
Kunst

Teater
Kunst

Kassandra Production

Kassandra Production

dadadans
michael bredtved
Mette Schelde-Jørgensen
Pia Buchholtz Hansen på vegne af-ILDOGLYD

Galleri Image
Mette Schelde-Jørgensen
Foreningen Skjulte Steder

Lisbeth Sonne Andersen
En Hemmelig klub I/S

HAPPINESS UNLIMITED; Salon Aarhus – Athens 2016

Gæstespil med dobbelt Aarhus program til Athen

SPI - a simple portrait of intimacy.
mac bock
Produktion af værk til Snedkernes Efterårsudstilling
Ildoglyd

Photobook Week 2016
arbejdslegat til udvikling og fremstilling af prototype
We Believe

EnterFace
(Planke)værkets afrejsegilde (tidl. Afrejsegilde)

dadadans søger til en danseforstilling med to medvirkende om intimitet. "SPI – a simple
portrait of intimacy" skal spille på Aerowaves-platformen i 2016 på Bora Bora. "SPI" er et
portræt af kommunikationsdynamikker i et parforhold med fokus på intimitetens bånd.
Kunstrådet finder ansøgningen gennemarbejdet og vil meget gerne se projektet
gennemført. Derfor har vi valgt at støtte projektet, dog ikke med det fulde beløb.

130.814,00
12.000,00
35.350,00
45.000,00

70.000,00
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag

75.000,00
43.600,00
250.000,00

Kunstrådet anerkender den kunstneriske kvalitet i Photobook Week Aarhus 2016 og ser
med glæde, at man vil udvide aktiviteterne til en større offentlighed med forelæsninger på
DOKK1 og i Aarhus Kunsthal. Rådet støtter festivalen med 50.000. Pga. begrænsede
50.000,00 puljemidler er det ikke muligt at bevilge det fulde ansøgte beløb.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

50.000,00
20.000,00

Lisbeth Sonne Andersen søger til en performance om identitet, hvor der arbejdes med det
skjulte ansigt og videoprojektering. Kunstrådet finder projektet interessant, men
problematiserer, at der i ansøgningen står, at ansigtet er malet sort. Ansøgeren kunne
kalde det "at ansigtet er tildækket". Trods dette har Kunstrådet valgt at støtte projektet. Vi
30.000,00 har dog ikke støttet med det fulde beløb, da andre projekter har haft en højere prioritering.
0,00 Afslag

4295 Peter Kromann-Andersen
4297 Lena Øvig

Kunst
Dans

Janne Kruse
Kassandra Production

Spring16
GRUNDLÆGGENDE DRIFTSUDGIFTER I 2016 OG UDVIKLING AF BÆREDYGTIG FREMTIDSSTRATEGI I AARHUS KOMMUNE

28.000,00
150.000,00

4299 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

hvid støj sceneproduktion

Senses of Cities (arb.titel)

150.000,00

Kunstrådet vil gerne være med til at gøre det muligt for et Aarhus-publikum at stifte
nærmere bekendtskab med dit arbejde, hvor krop og materiale mødes. Vi støtter dog ikke
med det fulde beløb, da det må forventes, at der er flere støtteværdige ansøgninger over
20.000,00 året, end der er midler til i puljen.
0,00 Afslag
Kunstrådet anerkender den udvikling, som projektet "Sense of Cities" har gennemgået,
siden rådet havde ansøgningen til behandling tidligere, Vi vil derfor ud af puljens
50.000,00 begrænsede midler støtte projektet med 50.000.

4301
4303
4304
4305
4309

Teater
Teater
Teater
Klassisk musik
Kunst

Charlotte Ladefoged
hvid støj sceneproduktion
Bananstaten
Hartvig Bjerrum /Århus Konservatoriets Pigekor
Galleri Grundstof

Deltagelse på Aprilfestival 2016
Syv Sange om Samvittighed
Kærlighed På Stop
Kortur til Schleswig , Holstein Grænseområdet og Harburg
Forprojekt Den fremmede

50.000,00
150.000,00
300.000,00
30.000,00
57.700,00

40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

197.000,00

Teatret Stormen er ikke til fals for tidens trends. Teatret har med en fast konstellation af
erfarne skuespillere i over 25 år produceret en række forestillinger, ikke alt lykkes, men der
er bestemt high lights ind imellem. "Orla Højgaards Testamente" er et tidsaktuelt opgør
50.000,00 med konkurrencesamfundet. Kunstrådet vil gerne støtte forestillingen.

Lena Øvig
Lena Øvig
Lena Øvig
Ole Jørgensen
Anne Mette Svenningsen

4310 Lena Øvig

4313 Peter Kromann-Andersen
4314 Peter Kromann-Andersen

4315 Peter Kromann-Andersen
4316 Lena Øvig

Teater

Kunst
Tværgående

Kunst
Teater

Teatret Stormen

KKArt - Sanne Ransby
Helena Westerberg

Tanja Nellemann Poulsen
Teater Fluks

Orla Højgårds Testamente

Deltagelse i udstilling KIKshh
Refleksioner i byens rum

Ord-billeder og Billed-ord
Navitas (arbejdstitel)

45.000,00
70.000,00

18.000,00
125.000,00

Kunstrådet finder det vigtigt, at hvid støj sceneproduktion med sit omfattende bagkatalog
får mulighed for at præsentere dette på landets vigtigste forum for præsentation af børneog ungdomsteater og støtter derfor gerne teatrets deltagelse i denne sammenhæng.
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag

Kunstrådet har valgt at støtte Sanne Ransbys værker og afvikling af udstillingen "Store
småting" i Kapellet i Sct. Hans Have. Kunstrådet følger med interesse Sanne Ransbys
arbejde og mener, at udstillingen, ud over sin egen berettigelse som signifikant møde
mellem kunstner og sted, også er af væsentlig betydning for fremtidigt arbejde.

35.000,00
0,00 Afslag

Kunstrådet støtter hermed fuldt ansøgningen om midler til tilblivelsen af skilteinstallationen "Ord-billeder og Billed-ord" i gruppeudstillingen "Ord og Billed" i
Kunstpakhuset i lkast. Udstillingen, som sætter sig for at blande historiske værker med
samtidskunstværker, og som vil diskutere og vise traditionen for ord i billedkunst, er i
rådets øjne en oplagt udstillingssammenhæng for Tanja Nellemann Poulsen, som netop
18.000,00 arbejder eksperimentelt i krydsfeltet mellem billedkunst og litteratur.
0,00 Afslag

4317 Lena Øvig

Teater

Teater Fluks

FluksBar – en krise kommer sjældent alene

4318 Lena Øvig
4319 Peter Kromann-Andersen

Teater
Kunst

Teater Fluks
Anne Dyhr

Musikdramatisk laboratorium
Composition_Nov. Berlin (everyday alchemy)

4320
4321
4323
4324

Peter Kromann-Andersen
Peter Kromann-Andersen
Peter Kromann-Andersen
Peter Kromann-Andersen

Kunst
Tværgående
Kunst
Tværgående

Tanja Nellemann Poulsen
Tanja Nellemann Poulsen
Gitte Bendixen
Foreningen De Splittergale

The Notion of the productive in the perspective of Lazy labour
Du som er i himlene?
AArhus 2017 Scarves.
Splittergal Sigøjnerfestival

100.000,00

I ansøgningen FluksBar balancerer indhold og form potentielt. Men Kunstrådet betvivler
det kunstneriske møde i rammen, hvor folks agenda er socialt samvær og ikke en
kunstoplevelse. Kunstrådet tildeler et øremærket beløb, som skal afdække en praktisk og
konkret undersøgelse af, hvorvidt et værtshus med værtshusgæster er optimalt for et
projekt af denne kaliber, eller om man skal genoverveje, om ikke publikum skal komme for
12.500,00 et kunstmøde.

50.000,00
20.900,00

Kunstrådet vil gerne støtte "Musikdramatisk laboratorium" af Teater Fluks. Den sympatiske
idé og det kvalificerede hold bag lover godt for projektets bæredygtighed og visionen om
40.000,00 at arbejde i dybden med børns oplevelse af musik og teater.
0,00 Afslag

35.200,00
20.500,00
30.000,00
100.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte Tanja Nellemann Poulsens nysgerrige og opsøgende
kunstneriske praksis med midler til at producere et manuskript, der skal ende ud i en
performativ oplæsning på en båd mellem Gdansk og Gdynia. Projektet, der undersøger
migration og arbejder i forlængelse af et tidligere residency i Polen, er et samarbejde med
en gruppe unge fra Gdansk, forfatteren Barbara Piórkowska og dramaturg og underviser
Ania Warzcha. Rådet bifalder, at Nellemann Poulsen vender tilbage til Polen og samler op
på research i forbindelse med opholdet der i 2015. Pga. begrænsede puljemidler kan vi kun
afsætte et mindre beløb end det søgte.
Afslag
Afslag
Afslag

20.000,00
0,00
0,00
0,00

Hvordan får man to gange melankoli – fotografiets og tekstens – til at blive et fælles tredje?
Det er ikke nemt, men der er gnister af lys og mørke i det medsendte materiale, der gør, at
Kunstrådet godt tør kaste penge i dette hav med en forventning om, at det færdige produkt
20.000,00 bliver tungere end det lidt for forfaldslækre udkast, der ansøges på.
0,00 Afslag
Kunstrådet følger med stor interesse Wunderlands arbejde med fysisk og sensorisk
publikumsengagerende performance og vil gerne støtte denne specifikke research som
50.000,00 basis for en videreudvikling af genren.

4325 Peter Kromann-Andersen
4326 Lena Øvig

Tværgående
Dans

Mette Østgaard Henriksen
Foreningen Verdensrum

Hvordan tømmer man et hav?
Verdensrum IV, Japan: Landskab/Portræt

40.000,00
30.750,00

4327 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

Wunderland

Research The Soft Animal of Our Body

75.000,00

4330 Lena Øvig

Teater

Teater Refleksion

Deltagelse i ASSITEJ Artistic Gathering

12.000,00

4331 Lena Øvig
4332 Lena Øvig
4333 Lena Øvig

Teater
Teater
Tværgående

Teater Refleksion
Kirsti Kærn og Anders Brink Madsen
VILdSKAB

Farvel hr. Muffin til Kina
En dramatisk én-akter "ude i virkeligheden" (arb. titel)
HUNKØNS (H)VÆSEN

42.000,00
62.000,00
50.000,00

Teater Refleksion har igennem mange år opbygget værdifulde kontakter med udenlandske
teatre og producenter. Dette netværksarbejde skal fortsat udbygges og vedligeholdes, og
10.000,00 derfor støtter Kunstrådet gerne Refleksion deltagelse i ASSITEJs internationale samlinger.
"Farvel hr. Muffin" er blevet et af Teater Refleksions store internationale visitkort, og
forestillingen har siden premieren repræsenteret teatret og Aarhus i et utal af
internationale sammenhænge. Projektet med et større antal opførelser i Shanghai ser
lovende ud i forhold til Refleksions arbejde for at etablere fodfæste på det store kinesiske
30.000,00 marked.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

4334 Anne Mette Svenningsen

Kunst

Michael Roloff

Teoretiske Tirsdage & Praktiske Torsdage

40.039,00

Tilsagn. Kunstrådet vil gerne støtte "Teoretiske Tirsdage" og udvidelsen "Praktiske
Torsdage". Ideen bag og de tidligere arrangementer vidner om en god evne til at
20.000,00 sammesætte og afsøge interessante teoretiske og æstetiske sammenstød og udvekslinger.

4335
4337
4340
4343

Peter Kromann-Andersen
Lena Øvig
Anne Mette Svenningsen
Anne Mette Svenningsen

4344 Anne Mette Svenningsen
4345 Anne Mette Svenningsen
4346 Lena Øvig

4348 Peter Kromann-Andersen
4350 Peter Kromann-Andersen
4352 Peter Kromann-Andersen

Kunst
Dans
Kunst
Kunst

Kunst
Kunst
Teater

Kunst
Tværgående
Kunst

Karen Lise Krabbe
Foreningen Verdensrum
Kunsthal Aarhus
Mark Tholander

Marianne Jørgensen
Lene Charlotte Olm
TeaterTyven

Lise Skou
International Sharing Artists
Julie Søgren Jensen

Det tredje/fjerde materiale
Verdensrum IV, Japan: Landskab/Portræt
Mastering the Art of Contemporary Art
ORAUM: projektstøtte og udvikling

Oprejst hul
The Day of Happiness & Demokratisk Genbrugskunst
Nordens Stemmer (Arbejdstitel)

Hidden Econmies - Summer Camp
VIVIRUMA
PRESENT:

Kunstrådet finder Karen Lise Krabbes formgivningsarbejde interessant og vil gerne støtte
udviklingsarbejdet med nye materialer. Det ansøgte beløb ligger langt over, hvad
Kulturudviklingspuljen kan tildele ansøgninger af denne karakter, og rådet henviser til
Statens Kunstfonds forskellige støttemuligheder inden for kunstarten.
Afslag
Afslag
Afslag

299.200,00
112.250,00
40.000,00
63.935,00

50.000,00
0,00
0,00
0,00

14.600,00
30.000,00
200.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte Marianne Jørgensens værk "Oprejst hul" i forbindelse med
projektet i Selde. Valget af materialer og kunstnerens tidligere arbejder med huller i jord
vidner tilsammen om en høj kunstnerisk sensibilitet og samtidig en interessant udvikling i
14.600,00 æstetiske udtryksformer.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

45.000,00
44.230,00
15.000,00

Kunstrådet har tidligere støttet Lise Skou i hendes kritiske praksis og støtter også gerne
denne ambitiøst tilrettelagte tre dages sommerlejr med relevante inviterede kunstnere og
et internationelt open call – en samling, som vil forsøge at tænke kulturelle producenter
ind i en solidarisk, etisk og alternativ økonomi, hvor man ikke primært er kreative
konkurrenter i en kapitalistisk orden. Pga. begrænsede puljemidler kan rådet kun afsætte
30.000,00 et mindre beløb end ansøgt.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

4353 Ulla Scharling

Tværgående

Samara Bahrami

Trickster - made you look

150.000,00

4354 Lena Øvig
4356 Lena Øvig

Teater
Teater

Teatret Gruppe 38
Drama2gi

Hans Christian, Du musst ein Engel sein
Life is not a Fairytale

12.000,00
150.000,00

Det er et ambitiøst projekt, Mamacitas her kaster sig ud i med "Trickster – made you look".
Kunstrådet kan se potentialet og den kunstneriske idé i mødet mellem live musik, dans og
videoanimationer. Produktionsholdet og de medvirkende virker solide, og sammenholdt
50.000,00 gør dette, at vi gerne bakker projektet op.
Teatret Gruppe 38 søger 12.000 til, at forestillingen "Du må være en engel, Hans Christian"
kan komme til en festival i Schweiz. Kunstrådet har valgt at støtte ansøgningen med det
12.000,00 fulde beløb.
0,00 Afslag

I alt

4357 Lena Øvig
4358 Lena Øvig

Teater
Teater

Performing Arts Platform v. Aarhus Scenekunstcenter
Hiki Productions

Internationale samarbejder - Performing Arts Platform til IETM-møder
Dancing with Dad (arbejdstitel)

15.000,00
150.000,00

15.000,00
0,00

4360 Lena Øvig

Teater

Teater Katapult

FISK

100.000,00

50.000,00

4361 Lena Øvig

Dans

Danseværket (og Laboratoriet)

Rejse til cREaLAY-partnermøde i Reykjavik

16.400,00

10.000,00

4362 Anne Mette Svenningsen

Kunst

Maja Ingerslev, KKArt

”Whiteout” Arbejdsophold Kunstnarhuset Messen, Norge.

35.000,00

4363 Lena Øvig

Teater

Teaterhuset Filuren

Dramatikby Aarhus

80.000,00

4366 Peter Kromann-Andersen

Litteratur

Mads Mygind

Det hvide ud af øjnene (digtsamling)

Danseværket og Aarhus Scenekunstcenter søger 15.000 til deltagelse i en ny organisation,
Performing Arts Platform, under IETM-møderne i år.
Kunstrådet finder dette arbejde nødvendigt for at udvikle miljøet og har valgt at støtte med
det fulde beløb.
Afslag
Kunstrådet finder projektet "FISK" spændende, og produktionen ligger fint i forlængelse af
det laboratoriearbejde, som teatret allerede har gennemført igennem flere år og de
erfaringer, som man må formode, at teatret har fået gennem dette arbejde – Performing
Arts Across.
Kunstrådet har valgt at støtte Danseværkets og Laboratoriets deltagelse på cREaLAYpartnermødet i Reykjavik, da det synes at være af væsentlig betydning for fremtidigt
arbejde og netværk.

Det forholdsvis lange ophold i et naturområde vil givetvis skubbe positivt til det i forvejen
afklarede og målrettede arbejde, og Kunstrådet ønsker god tur til Norge. Vi støtter dog ikke
med det fulde beløb, da det må forventes, at der er flere støtteværdige ansøgninger over
20.000,00 året, end der er midler til i puljen.
Kunstrådet har valgt at støtte Dramatikby Aarhus som er et nyskabende
samarbejdsprojekt, der sigter på at skabe et ungemiljø for udbredelse og udvikling af
dramatisk skrivekunst. Gennem kreative skriveværksteder og -klubber lokalt på de
aarhusianske gymnasier inspireres de unge til at arbejde eksperimenterende med
dramatiske tekstformater. Rådet finder denne idé interessant og planerne bag
50.000,00 velgennemtænkte.

Kunstrådet har med glæde fulgt den anerkendende modtagelse af Mads Myginds seneste
digtsamling "Til den lyse morgen" og vil gerne støtte hans arbejde med en ny bog. Samtidig
stiller rådet sig skeptisk an til den tilsyneladende løse struktur i det skitserede projekt, som
forsøger at sammenbringe forskellige spor i digterens praksisser. Den nye bog skal være
monstrøs med en gennemgående kompositorisk sammenhæng, som dog ikke træder
tydeligt frem i ansøgningen og de medsendte tekster. Rådet har alligevel valgt at støtte
Mygind med et mindre beløb. Vi anerkender Myginds tidligere poetiske arbejde og ser frem
40.000,00
20.000,00 til at følge udviklingen i en kommende skrift.
5.784.010,70 1.412.406,00

