Beslutningsreferat Kulturudviklingspuljen - 3. puljerunde 2016 (3 UD AF 3)
Sagsnr.
4473
4474
4476
4481

Kategori
Kunst
Litteratur
Litteratur
Kunst

Ansøger
Diego Roig
Brian P. Ørnbøl
Steen Bach Christensen
Villiam Miklos Andersen og Mikkel Bundgaard Pedersen

Projekttitel
pictorial-time interventions
Stjernekiggeren & Skrammelkatten
'Sibirien' (roman)
An Odyssey - 7 DAYS IN TRANSIT

4489 Lena Øvig

Dans

Bora Bora

Dans Baby Dans

4500 Peter Kromann-Andersen
4504 Peter Kromann-Andersen

Litteratur
Tværgående

Aarhus Litteraturcenter
Tami Harmony Panik Vibberstoft

Den antikk-greske litteraturens rolle i samtidslitteratur
Nydelsesfestival

4524 Anne Mette Svenningsen

Kunst

Kunstnerværkstederne Materielgaarden

Holme Kunsthal

4528 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

Opgang2 Turnéteater

Udviklingsforløb: Tegnefilm som teaterscenografi

4529 Lena Øvig

Dans

HimHerAndIt Productions & Kassandra Produktion

39860

4535
4536
4539
4540
4541

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

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

Ansøgt beløb Bevilling
Konsulentens begrundelse
Habilitet
137.667,13
0,00 Afslag
40.000,00
0,00 Afslag
13.000,00
0,00 Afslag
26.600,00
0,00 Afslag
Kunstrådet finder det oplagt at lægge en festival med dans for børn fra 0 til 4 år i
efterårsferien. De seks inviterede grupper virker interessante, og programmet for denne
festival er meget varieret. Derfor vil vi gerne støtte ansøgningen, dog kan vi ikke støtte med
det fulde beløb, da puljens midler er begrænsede.
100.000,00
70.000,00
Kunstrådet støtter gerne dette seminar og bifalder samarbejdet mellem projektets
forskellige aktører. De inviterede forfattere og akademikere er velvalgte, og programmet er
ambitiøst tilrettelagt. Pga. begrænsede puljemidler er vi ikke i stand til at imødekomme
ansøgningen med det fulde søgte beløb.
50.000,00
20.000,00
40.000,00
0,00 Afslag
Kunstrådet støtter gerne etableringen af Holme Kunsthal, med forventningen om at
projektet vil leve op til intentionerne om at være del af et levende miljø på Materielgaarden,
som en intern og ekstern lille platform for et kunstmøde af høj kvalitet.
32.000,00
25.000,00
Kunstrådet følger med interesse Opgang2’s arbejde og anerkender det beskrevne
eksperiment som væsentlig grundforskning. Vi har derfor besluttet at støtte initiativet. Pga.
begrænsede midler kan det fulde beløb ikke imødekommes.
40.000,00
25.000,00
Kunstrådet vil gerne støtte Andreas Constantinou og Annika B. Lewis' artist-in-residence hos
Bora Bora, hvor de vil lave et forstudie til deres fælles forestilling History of Sexuality.
Kunstrådet mener, at samarbejdet med netop disse to kunstnere kan føre til interessante og
relevante forestillinger. Desværre har puljen begrænsede midler, hvorfor vi ikke kan støtte
med det fulde beløb.
39.860,00

Kunst
Litteratur
Kunst
Teater
Kunst

Louise Sparre
Allan Lillelund Andersen
Kunsttidsskriftet ARK
FO-Aarhus
Anne-Marie Pedersen

Condition
uFÆRDIGT
Berlin og lokale kunstnere i ARK
Kosmos
silent instrument / motorheart

37.100,00
70.000,00
39.000,00
150.000,00
30.000,00

4543 Peter Kromann-Andersen
4554 Anne Mette Svenningsen

Tværgående
Kunst

SPOR festival
Flemming Rolighed

Shrink på SPOR festival 2016
Couples

4555 Lena Øvig
4556 Lena Øvig

Teater
Teater

Theatret Thalias Tjenere
Danske Musicals

Store Illusioner er inviteret til Torino, Italien
Lyset over Skagen

10.000,00
250.000,00

4557 Lena Øvig

Dans

DON GNU

DON GNUs internationale aktiviteter 2016

110.000,00

30.000,00
24.100,00

25.000,00

25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kunstrådet finder ansøgningen om midler til realiseringen af Condition skarp og ser med
interesse på den udvikling, der øjnes i Sparres kunstneriske arbejde med hudprintet
presenning. Grundet begrænsede midler kan det fulde beløb ikke imødekommes.
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Kunstrådet følger med interesse SPOR og de aktiviteter, der er tilgængelige i løbet af
festivalen. Værket Shrink var en markant begivenhed under dette års festival, som kom et
stort publikum til gode. Rådet ønsker derfor at støtte udstillingen. Pga. begrænsede midler
kan det fulde beløb ikke imødekommes.

20.000,00
0,00 Afslag
Som landets eneste professionelle masketeater er det vigtigt også at vise flaget
internationalt. Derfor er Kunstrådet glad for at kunne støtte Thalias Tjeneres besøg på
festivalen INCANTI – RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA i Torino, Italien.
10.000,00
0,00 Afslag
Kunstrådet er glad for, at Don Gnu har medgang for tiden, og at forestillingerne er af så høj
kvalitet, at efterspørgslen er vokset i denne sæson. Vi vil gerne støtte og gøre det muligt for
Don Gnu at deltage i festivalerne, som vil vise gruppens forestillinger. Desværre er puljens
midler begrænsede, så det har ikke været muligt at støtte med det fulde beløb
70.000,00
Kunstrådet støtter gerne Refleksions flotte internationale gæstespilsprogram, som vi finder
af høj kvalitet. Samtidig opfordrer Kunstrådet dog teatret til ved fremtidige budgetlægninger
til dette formål også at allokere egne driftsmidler til denne del af driften af teatret.

4560
4563
4566
4570

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

Teater
Kunst
Kunst
Kunst

Teater Refleksion
thyge thomasen & bettina Winkelmann
Julie Bach
Kunsthal Aarhus

Internationale gæstespil
Metamorphose, multimedieudstilling på Antikmuseet Aarhus Universitet
Conduite - 'opførsel'
Something to generate from

153.774,00
45.000,00
20.000,00
100.000,00

4571 Anne Mette Svenningsen
4573 Peter Kromann-Andersen

Kunst
Kunst

Kunsthal Aarhus
Hardy Brix

Body Body
naturprint

4577 Lena Øvig
4580 Peter Kromann-Andersen
4581 Lena Øvig

Teater
Tværgående
Dans

Stig Reggelsen Skjold
hvid støj sceneproduktion
Sally likes to Dance

Årstidsfabrikken
Senses of Cities
Changes

75.000,00
100.000,00
150.000,00

4583 Anne Mette Svenningsen

Kunst

Galleri Image

Against the Grain

54.000,00

80.000,00
25.000,00

80.000,00
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
Udstillingsserien omkring kropskunst i meget bred forstand og med et tilsvarende bredt
samarbejde internationalt er absolut støtteværdigt. Pga. puljens spinkle midler støttes ikke
50.000,00 med det fulde beløb.
0,00 Afslag
Kunstrådet finder projektet Årstidsfabrikken for aldersgruppen 3+ interessant og
støtteværdigt. Med et solidt og erfarent hold bag produktionen ser Kunstrådet frem til at se
50.000,00 det endelige resultat.
0,00 Afslag
0,00 Afslag
Kunstrådet læser med stor interesse ansøgningen om midler til udstillingen Against the
Grain og dens fokus på højaktuelle problematikker, der belyses via fotomediet. Pga.
begrænsede midler kan der ikke støttes med det fulde beløb.
30.000,00

4586 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

Kassandra Production

Gæstespil på NORDIC DAYS i Washington DC, USA

4591 Lena Øvig
4595 Peter Kromann-Andersen

Teater
Kunst

Teatret Gruppe 38
Rendezvous

Real Time
pop up udstilling med éndags festival

4596 Lena Øvig

Dans

Birgitte Lundtoft

My Piece

60.000,00

4597 Anne Mette Svenningsen

Kunst

Marianne Jørgensen

etablering af støbeværksted

26.917,07

4598 Lena Øvig
4599 Peter Kromann-Andersen

Teater
Kunst

Det Kommende Teater
Martin Lykke Nielsen

YTR
Grønlandske billeder – lys, skygger og plasticposer

140.000,00
8.000,00

4600
4601
4603
4604
4606
4607

Teater
Teater
Dans
Kunst
Teater
Kunst

Ida Christoffersen
Det Kommende Teater
Iben Hutzelsider
steen larsen
Teatret Stormen
Samara Sallam

Kønsløse DK
Opdatering af "Min digitale virkelighed"
Kgl. Talentcenter Århus
Erased
Kongen skal dø
Visual Dictionary - from War to Exile

60.000,00
90.000,00
100.000,00
25.000,00
120,00
32.919,00

Kunst

HINT project

Hairy Matter (arbejdstitel)

100.000,00

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

4613 Peter Kromann-Andersen

25.950,00

100.000,00
105.500,00

4615 Peter Kromann-Andersen

Kunst

marianne Markvad / Lisbeth Thingholm

HOMEPARTY

81.100,00

4616 Peter Kromann-Andersen
4617 Peter Kromann-Andersen

Kunst
Kunst

Julie Stavad
Marianne Markvad

Nyt værk til Skovsnogen
PÅ HOVEDET

18.884,00
38.500,00

4618 Peter Kromann-Andersen
4619 Anne Mette Svenningsen

Kunst
Kunst

KKArt - Sanne Ransby
Jette Gejl

Udstilling i Japan - produktion, rejse og formidling
Der er noget galt i Danmark......

25.000,00
50.000,00

4620 Anne Mette Svenningsen

Kunst

Foreningen for Samtidskunst

Aarhus Artspace

94.247,00

4621 Lena Øvig

Teater

Quonga

QuongaFest 2016

70.000,00

4622 Lena Øvig

Teater

Teater BruTale/David Elnebo

Korankriger

35.000,00

4625 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

Jon Ragnvald Skulberg

Den 4. Morgen

50.000,00

0,00 Afslag
Kunstrådet finder værket Real Time interessant, både som konkret performance og som en
stedsspecifikt dokumenterende happening. Vi påskønner gerne afsøgningen af formater, der
kan finde sted i teaterregi. Pga. begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke
50.000,00 imødekommes.
Niels er inhabil
0,00 Afslag
Kunstrådet ser mødet mellem det stramt koreograferede og de udtalt hverdagsagtige
situationer som et interessant fokusfelt. Rådet blev i særdeleshed overbevist af videoen
HOST. Pga. begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.
50.000,00
Tilsagn. Etableringen af et mobilt støbeværksted er tæt forankret i den hidtidige
kunstneriske praksis og udvider samtidig mulighederne for eksperimenter hen imod en
endnu større kunstnerisk kvalitet. Pga. de begrænsede midler i puljen støttes ikke med det
20.000,00 fulde beløb.
I lighed med Det Kommende Teaters produktion HELT UDENFOR finder Kunstrådet projektet
YTR for originalt og støtteværdigt. Bevillingen er givet ud fra forudsætningen om en
urpremiere efterfulgt af en stationær spilleperiode i Aarhus.
50.000,00
0,00 Afslag
At Clip Clap har fundet et spillested i Aarhus betyder, at Kunstrådet har besluttet at støtte
projektet. Vi vurderer, at Kønsløse DK er en interessant performance. Processen med at gå
på gaden og spørge den almindelige dansker om køn og inddrage dette i forestilingen vil give
en spændende vinkel på emnet. Desværre er puljens midler begrænsede, og derfor støttes
der ikke med det fulde beløb.
40.000,00
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
Tilsagn. HINT opererer meget vidende i et frugtbart felt mellem kunsthåndværk, kunst og
design og har med dette tiltag lagt op til, at Aarhus kontinuerligt får glæde af et kvalificeret
fokus på håndværks- og materialebaseret kunst, der er nutidig, eksperimenterende,
international og af høj kvalitet. Pga. puljens spinkle midler støttes ikke med det fulde beløb.
60.000,00
Samarbejdet omkring undersøgelsen af Bo Bedres tidslomme ser ud til at resultere i en
udstilling med en overbevisende tilegnelse og et modsvar til denne æstetik, hvor det stikker
og prikker, hjemligt og unheimlich. Pga. de begrænsede midler i puljen støttes ikke med det
30.000,00 fulde beløb.
Kunstrådet har læst ansøgningen med interesse og ser frem til resultatet med nysgerrighed.
18.884,00 Rådet har besluttet at støtte med det fulde beløb.
0,00 Afslag
Kunstrådet ser med stor interesse på Sanne Ransbys deltagelse i gruppeudstillingen i
Kumatori. Det er rådets vurdering, at rejsen er af væsentlig karakter i forhold til det videre
kunstneriske arbejde, og vi vælger derfor at imødekomme ansøgningen. Pga. begrænsede
midler kan det fulde beløb ikke imødekommes.
20.000,00
0,00 Afslag
Kunstrådet ser med interesse på Aarhus Artspace-udstillingen, hvor tværgående
eksperimenter og værker præsenteres. Rådet ønsker på den baggrund at støtte første
version af den tilbagevendende konceptudstilling, men kan pga. begrænsede midler ikke
tilgodese det fulde beløb.
35.000,00
Kunstrådet finder, at QuongaFest er en vigtig præsentationsplatform for det aarhusianske
scenekunstvækstlag og er glad for fortsat at kunne støtte denne enestående festival med up
50.000,00 and coming talenter.
Kunstrådet er glad for at kunne støtte en turné-scenografi til Korankriger. Forestillingen er
aktuel og relevant, og vi håber, at den kan nå ud til et stort og engageret publikum, for
Teater BruTale har en vigtig historie at fortælle.
25.000,00

50.000,00

Forestillingen "Den 4. Morgen" om jordens tilblivelse lyder som en relevant og befriende
anderledes performance, hvor flere kunstarter får lov til at arbejde sammen. Blandingen
mellem autentiske figurer og performere skaber et interessant møde, som Kunstrådet gerne
vil se virkeliggjort. Vi har besluttet at støtte med det fulde beløb.
Kunstrådet følger med interesse Mette Sheldes eksperimenterende og kunstneriske arbejde
med lys og har derfor besluttet at støtte Lys fra Punkt til Sfære til Rum. Pga. begrænsede
midler kan det fulde beløb ikke imødekommes.

4626 Peter Kromann-Andersen
4627 Peter Kromann-Andersen

Kunst
Kunst

Mette Schelde
Marianne Thingholm

Lys fra Punkt til Sfære til Rum
Conduite-'opførsel'

58.100,00
20.000,00

4629 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

Christian Vuust

Salmer til folket

50.000,00

30.000,00
0,00 Afslag
Salmer til folket er en CD-udgivelse med musikalske nyfortolkninger af danske salmer
kombineret med en bogudgivelse med perspektiverende artikler, som bliver til i anledning af
reformationsjubilæet. Kunstrådet finder ideen om at udgive CD'en og bogen som en samlet
enhed interessant, og de dygtige kræfter, der er involveret, lover godt for projektet. Planen
for gennemførelsen virker velplanlagt og gennemtænkt.
30.000,00

I alt

4630 Anne Mette Svenningsen
4631 Peter Kromann-Andersen

Kunst
Tværgående

KH7 Artspace, v. Jette Gejl
Teater Viva

"Hello" by KH7
Tales from the Trash

33.500,00
30.000,00

4632 Peter Kromann-Andersen
4634 Peter Kromann-Andersen

Kunst
Kunst

Ulrik Lund
KKArt

Songs from the Wood
Artist-in-Residence Island 2016

257.000,00
17.875,00

4636 Ulla Scharling
4637 Peter Kromann-Andersen
4638 Lena Øvig

Tværgående
Tværgående
Teater

Mamacitas Inc.
TeaterTyven
Teater Refleksion

Freakin' Jazzy Cabaret Show
Nordiske Vuggeviser - arbejdstitel
"Vejen hjem" til USA

25.000,00
200.000,00
45.000,00

4639 Peter Kromann-Andersen

Kunst

URBANE VILDSPOR/ Aarhus Billedkunstcenter

URBANE VILDSPOR

4643 Peter Kromann-Andersen

Litteratur

365TEKSTER

ATLAS OVER AARHUS 2016

4644 Anne Mette Svenningsen

Kunst

katja Bjørn

Gargoyle Room

55.700,00

4645 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

Underfladen

Mørke Dage Post-event

16.925,00

4646 Peter Kromann-Andersen

Kunst

Piscine

MADAME EDWINA

35.214,00

4647 Lena Øvig

Teater

Teater freezeProductions

forprojektering til ANGUTIVIK //MAND

53.600,00

4648 Lena Øvig

Dans

DON GNU

MENTAL: Lockdown Cairo

20.000,00

4649 Peter Kromann-Andersen
4650 Peter Kromann-Andersen

Tværgående
Tværgående

Lise Haurum Christensen
1:1 Produktion

Rød
Residency - Kunstnerisk udvikling

18.000,00
27.340,00

4651 Peter Kromann-Andersen

Tværgående

P.R.A.A.K.

INUIT

25.000,00

4652 Peter Kromann-Andersen

Litteratur

Christian Djurhuus

NORTH MEETS MID EAST

25.000,00

4654 Lena Øvig
4655 Anne Mette Svenningsen

Teater
Kunst

Teater Katapult
Maja Ingerslev, KKArt

TVANG
”Sim Residency, Korpulsstadir, Island. 2016”

4658 Ulla Scharling
4744 Anne Mette Svenningsen

Tværgående
Kunst

Rethink Human Being og Burning Man
Henrik Fabricius Smith

Burning Man i Aarhus
Gavlmaleri Samsøgade 99

10.889,00

138.000,00

150.000,00
20.000,00

50.000,00
45.000,00
4.836.381,20

Kunstrådet ser med nysgerrighed på det nye arbejds- og udstillingsfællesskab KH7 og vil
meget gerne støtte de planlagte artist talks under Art Weekend Aarhus. Pga. puljens
begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.

15.000,00
0,00 Afslag
PROKK arbejder facetteret, målrettet og udfordrende inden for en afstukket tematik, aktuelt
Songs from the Wood. Dette kommer en bred kreds af kunstnere – og publikum – til gode,
og Kunstrådet støtter gerne dette tiltag. Dog ikke med det fulde søgte beløb pga. puljens
70.000,00 begrænsede midler.
0,00 Afslag
Freakin' Jazzy Cabaret Show ser i Kunstrådets optik ud til at være et ambitiøst pilotprojekt
for et mangfoldigt cabaretshow med live jazzorkester, professionelle dansere, burlesque og
akrobatik, ildkunstnere og klovne. Kunstrådet er derfor glad for at kunne bidrage med det
ansøgte beløb til showets scenografi.
25.000,00
0,00 Afslag
0,00 Afslag
Kunstrådet finder URBANE VILDSPORs vision om at øge bevidstheden om livet i det
offentlige rum interessant. Vi følger nysgerrigt med i den videre udvikling af disse ture, som
tilbyder anderledes måder at opleve sin by på. Rådet har besluttet at støtte projektet med
10.000,00 det fulde beløb.
Kunstrådet vil gerne støtte ATLAS OVER AARHUS 2016's seks delprojekter, som på forskellige
og hver for sig interessante måder gør god litteratur synlig i Aarhus. Pga. begrænsede
puljemidler er det desværre ikke muligt at imødekomme ansøgningen med hele det søgte
60.000,00 beløb.
Kunstrådet følger med stor interesse Katja Bjørns kunstneriske arbejde og udvikling og har
derfor valgt at støtte videoværket Gargoyle Room med 25.000 kr. Pga. begrænsede midler
25.000,00 kan det fulde beløb ikke tilgodeses.
Kunstrådet har nysgerrigt fulgt udviklingen af Mørke Dage og ser meget positivt på en
relateret event i Aarhus. Ydermere pirrer også eventformen “totalinstallation i form af et
langt koreograferet performativt forløb”, og rådet har derfor valgt at støtte med det fulde
16.925,00 ansøgte beløb.
Kunstrådet ærgrer sig over, at udstillingststedet Piscine må lukke i de nuværende rammer,
for vi anerkender de kunstneriske eksperimenter og aktiviteter, der i det seneste år har har
fundet sted. Kunstrådet støtter derfor også gerne denne planlagte tre dages afskedceremoni
og håber, at afviklingen vil foregå på en smuk og tankevækkende måde, som peger ind i en
ny eksistensform. Pga. begrænsende puljemidler kan vi kun støtte med et mindre beløb end
ansøgt.
15.000,00
Kunstrådet vurderer, at både emnetilgang og metode til udviklingen af forestillingen
ANGUTIVIK //MAND kan udfolde et meget relevant indhold og har derfor valgt at
imødekomme ansøgningen. Pga. begrænsede midler kan det fulde beløb ikke
40.000,00 imødekommes.
Kunstrådet vil meget gerne sende Don Gnu til Cairo for at samarbejde med Danssabeel om
forestillingen MENTAL: Lockdown Cairo. Vi vurderer, at mødet kan være givende og
samarbejdet relevant, og vi er glade for, at dette samarbejde opstod af det netværk, som
blev skabt under Inside Egypt sidste år på Godsbanen.
20.000,00
På baggrund af de medsendte tekstprøver og Haurums seneste udgivelse støtter Kunstrådet
gerne arbejdet med bogen Rød, som på en interessant visuel og konkretistisk måde
undersøger muligheder og begrænsninger, der ligger i skrivemaskinens udtryk. Pga.
begrænsede puljemidler kan vi kun støtte med et mindre beløb end ansøgt.
10.000,00
0,00 Afslag
INUIT arbejder med nogle væsentlige problemstillinger omkring identitet og vores kulturelle
udgangspunkt. Projektet har allerede bevist sin levedygtighed ved QuongaFest, og
Kunstrådet vil gerne bidrage til, at forestillingen når et større publikum via spilleperioden på
15.000,00 Åbne Scene.
Kunstrådet ser positivt på udviklingen af Aarhus Literature Biennale og ser formålet med
researchrejsen til Syrien som en væsentlig begivenhed i etableringen af ALB’s fokus i 2018.
Pga. begrænsede midler kan hele det ansøgte beløb ikke imødekommes.
15.000,00
Kunstrådet finder, at oplægget til TVANG er spændende og har den kvalitet, som rådet gerne
vil støtte. Holdet bag forestillingen virker solidt, både hvad angår manuskript og
iscenesættelse, og de medvirkende ser lovende ud. Vi opfordrer dog Katapult til ved
fremtidige ansøgninger at allokere flere af teatrets egne driftsmidler i teatrets
75.000,00 egenproduktion.
0,00 Afslag
Kunstrådet læser med interesse ansøgningen om at få en skaleret version af Burning Man til
Aarhus og har besluttet at støtte det forberedende arbejde. Pga. begrænsede midler kan det
fulde ansøgte beløb ikke tilgodeses.
25.000,00
0,00 Afslag
1.495.809,00

