Kulturudviklingspuljen - 1. puljerunde 2021 (1. ud af 3 runder)
Ansøgt beløb Bevilling
Konsulentens begrundelse
Habilitet
2021
2021
75.000
0 Afslag
Aarhus Kunstråd finder Between Musics undersøgelse af vandets geografiske lydforskelle
ganske interessant. Det er samtidigt et fint projekt, der binder nordiske lande, kunstnere og
forskere sammen.
Det tildelte beløb begrænses imidlertid af, at der også i indeværende periode gives
150.000
50.000 driftstilskud til Between Music gennem basistilskuddet.
100.000
25.000 Aarhus Kunstråd ønsker at støtte projektet The Nurses - dukker som kæmper med at få styr
på situationen - som på spændende vis indgår i en opsætning med lys og lyd. Kunstrådet ser
gerne, at projektet får en lokal afsmitning.
73.107
15.000 Et biblioteket af aftryk samler på fineste vis, hvad kunstner Gitte Lægaard gennem de sidste
år har arbejdet med og vil desuden kunne fungere som et inspirerende og bæredygtigt
opslagsværktøj til brug i kunstnerens fremtidige projekter.
100.000
0
Afslag

Sagsnr.

Kategori

Ansøger

Titel

10367

Tværgående

Winqvist

Læsehjørnet

10383
10397

Tværgående
Tværgående

Between Music
Teater Animisme

Klangen af Nordens Vand
The Nurses

10419

Tværgående

Gitte Lægård

Et bibliotek af aftryk

10425

Tværgående

10448

Tværgående

Kulturforening Aarhus
Volume
Lydenskab

Foranalyse til udvikling af den
urbane kunstscene i Aarhus
Ø

10453

Tværgående

Teater Fluks

OCEAN - Projektmodning

55.000

10466

Kunst

Interfjæs

Fermenting Data

60.000

10469
10471

Kunst
Tværgående

Kætø
aber dabei

Default Cube
SØVNLØS

20.000
70.000

10480
10333

Tværgående
Teater

Tiny Planet FM
Teater Spektaklo

Collecting Voices
Gemt og glemt

119.600
75.000

10343

Teater

Teater O

Teater O - Sæson 20-21

203.800

10352

Dans

Art Farm

Akrylarium

99.878

10412

Tværgående

dadadans

EFI - Elegi for Illusioner

50.000

200.000

0 Afslag
30.000 Teater Fluks har tidligere vist, at de formår at arbejde seriøst med vigtige emner i formatet
lydinstallation. Således også her, og i et spændende samarbejde med dygtige
samarbejdspartnere. Kunstrådet støtter derfor gerne projektmodningen af 'Ocean*.
20.000 Fermenting Data tager udgangspunkt i fermentering, både som fødevareforarbejdning og
databehandling, og undersøger hvad vi forstår ved data ved at konceptualisere og italesætte
databehandling som fermenteringsprocesser.
Kunstrådet finder det både humoristisk og interessant at koble fermentering og data og
finder ligeledes projektet organisering sympatisk. Endelig værdsættes en kobling mellem det
lokale miljø og internationale miljøer indenfor denne særlige niche.
0 Afslag
35.000 Kunstrådet yder gerne støtte til nærværende projekt, der byder ind med et interessant take
på søvnløshed. Kunstrådet har imidlertid måttet prioritere puljens midler og giver på den
Kasper Daugaard
baggrund et delvist tilsagn til projektet.
Poulsen inhabil.
0 Afslag
40.000 Aarhus Kunstråd ønsker at bidrage med 40.000,- til Teater Spektaklos kommende forestilling
"Gemt og glemt". Kunstrådet vil dog, ud fra det tilsendte materiale, anbefale ansøger at
overveje om målgruppen eventuelt er sat for højt.
125.000 Aarhus Kunstråd giver hermed tilsagn om 125.000,- til Teater O's produktioner i
indeværende sæson. Det er glædeligt at teatret er gået i decideret co-produktion med et
etableret aarhusiansk lille storbyteater, som med "Vil du gemmes og glemmes". Dette flugter
godt med Kunstrådets anbefalinger om at samarbejde på tværs af det lokale teatermiljø og
fødekæder. Aarhus Kunstråd ser et højt kunstnerisk niveau, både hos Teater O og i de
produktionshold, der indgår i teatrets forestillinger.
40.000 Kunstrådet finder oplægget interessant og ser en fin sammenhæng mellem tematik og det
koreografiske/sceniske materiale og udtryk.
Kunstrådet støtter med et beløb på 40.000,- og glæder sig til at opleve resultatet.
0 Afslag

10416

Dans

Jernej Bizjak

For Ludwig

80.000

40.000

10417
10418
10421

Teater
Teater
Dans

Mit Teater
KAMU
himherandit productions

Hvis jeg var en hund
JUSTICE WARRIORS
CARCASS - the 4th chapter

75.000
80.000
80.000

0
0
50.000

10427

Tværgående

Kassandra Production

THE HISTORY OF SEXUALITY

110.000

60.000

10451
10461
10473

Teater
Teater
Dans

Teater Viva
Teater Katapult
DON GNU

Galop-i dialog med Leonora.
Kvinder og oprør (arbejdstitel)
Research og udvikling af
forestillingen "På den anden side"

75.000
125.000
70.000

0
0
0

10479
10517

Teater
Tværgående

SenseScapes
Teater freeezeProductions

10345
10353

Dans
Kunst

10399

Kunstrådet ønsker at støtte udviklingsarbejdet af en forestilling rettet mod såvel døve som
hørende og ser frem til at opleve, hvad der kan komme ud af; "Et sindrigt system (baseret på
Laban Movement Analysis og Labanotation), hvor forskellige kropsdele repræsenterer
bestemte noder i musikpartituret." samt hvordan publikum kommer til at "mærke og opleve
musikken og stemmen ved hjælp af udstyr, der omdanner lyd til vibrationer."
Afslag
Afslag
CARCASS - the 4th chapter er et intenst og vovet kommende 4. kapitel i en serie af tidligere
spændende og nærværende afsnit. Aarhus Kunstråd støtter projektet og ser frem til at se
forestillingen i sin færdige udformning.
Kunstrådet finder projektet og holdet bag interessant, og glæder sig til at opleve Kassandra
Production med vid, bid og humor gå i lag med dette eviggyldige emne.
Afslag
Afslag
Afslag

60.000
75.000

SVALHOLM
The Color of Water:
Ephemeral Metallics

Drengen der aldrig er bange
Bogudgivelse i forbindelse med
Jeg bærer min Sjæl
BIG BANG Collective Matter
The Color of Water: Ephemeral
Metallicas

Kunst

Matilde mørk

Immersing the Oceanic Feeling

27.000

10403

Kunst

BKF/Midtjylland

10407

Kunst

Lars Worm

To foredrag og en fotoworkshop
på Højbjerg FotoGrafiske
Værksted
WORM

10437

Kunst

Mezzanine

10440

Kunst

Noelia Mora Solvez

Udstillingsstedet Mezzanines
årsprogram 2021
Women in power

10447

Kunst

Nanna Hougaard

Department of X

10457

Kunst

SNORELOFT I/S

Mysteriet om den voksne der blev
væk

75.000
63.772

6.211

16.500
117.000
30.000

37.811

120.000

0 Afslag
0
Afslag
0 Afslag
35.000 Aarhus Kunstråd ønsker at støtte den fotografiske soloudstilling The Color of Water:
Ephemeral Metallicas, hvor interessante undersøgelser af vand, farvekort over vand og
stofligheder vil være at se.
15.000 Med installationen Immersing the Oceanic Feeling på ARoS Public forsøger Matilde Mørk at
gribe et nyt publikum, og gøre dem til aktive deltagere i installationen.
Kunstrådet støtter gerne projektet.
0
Afslag
16.500 En fin bog med et legende layout. Fint at lancere bogen i det lille udstillingsrum
KH7smallspace. Aarhus Kunstråd støtter gerne dette bogprojekt.
0
Afslag
30.000 Kunstrådet støtter gerne Noelia Mora Solvez research og workshop i forbindelse med
udstillingen Women in power. Værkerne, som researchen er et forarbejde til, omhandler en
mulig omdefinering af magtbegrebet. Værkerne indarbejdes i forskellige rum og mellemrum i
Kvindemuseets særlige arkitektur. Projektet vurderes at være relevant og på interessant vis
at ligge i forlængelse af kunstnerens praksis både mht indhold og medie.
20.000 Kunstrrådet støtter gerne en viderebearbejdelse af dette spændende lydværk/installation,
som skaber fiktive samtaler mellem forskere som aldrig har mødt hinanden. Samtalerne får
hele tiden et potentielt nyt indhold i kraft af at argumenterne hele tiden mødes og afløser
hinanden i nye konstellationer ud fra udvalgte nøgleord ligesom der lægges pauser ind, hvor
beskueren kan reflektere over de betydninger som opstår individuelt ud fra et vilkårligt møde
mellem flere stemmer.
0

Afslag

Kasper Daugaard
Poulsen inhabil.

10156

Kunst

10336

Kunst

Brugerrådet Vestervang
lokalcenter
KKArt

Fra lokalcenter til Folkehus

70.000

0

118.375

0

Pernille Kofoed

Tales of Aarhus Design og
Kunsthåndværksudstilling
Dybet

10337

Kunst

10340

Kunst

Billedhuggere Jørn Rønnau

Forundringsstien

15.000

10344

Kunst

Rebecca Krasnik

Times Three

40.000

10357

Kunst

Julie Stavad

I am here for pleasure but it is not
fun

80.000

10359

Kunst

Juxtapose Art Fair

Juxtapose Art Fair

10385

Kunst

Tanja Nellemann. Kruse

NATUR-KULTUR, 10 interventioner
i området og i bladet 8541

65.800

10388

Kunst

Billedkunstner Charlotte
Thrane

En til en

19.000

10392

Kunst

Alex Mørch

Synthesized Planet

28.000

10401

Kunst

iben west

Fuglenes MANIFESTER

61.337

10402

Kunst

KTGworks

Square Music

62.375

50.000

150.000

Afslag
Afslag

35.000 Kunstrådet støtter på baggrund af tidligere værkeksempler ("Smelter") gerne udviklingen af
denne nye ambitiøse totalinstallation. Kunstneren har en fin evne til på enkel og poetisk vis
at indfange alvorlige tematikker, og produktionen af dette værk vil være en mulighed for
kunstneren for at udfolde denne evne i en større skala.
10.000
Kunstrådet støtter gerne kunstnerens fine og særlige bidrag i form af en kunstnerisk
forundringssti, hvor folk kan opleve kunst i naturen. Kunst, som både skaber smil, og som
opfordrer til ydmyghed. Kunstneren har i kraft af sit mangeårige virke indenfor landarttraditionen skabt sin helt egen genre og platform, hvilket Kunstrådet gerne vil anderkende.
40.000 Aarhus Kunstråd vil gerne støtte udstillingen, som er et finurligt sammenspil mellem brudte
trappekonstruktioner og 3D computer-animationer, hvor omdrejningspunktet er tid og
teknologi.
60.000 Aarhus Kunstråd ønsker at støtte udstillingen på Overgaden og betragter den som en vigtig
og væsentlig udstilling. Kunstrådet glæder sig til at se nye skulpturer, hvor nydelse, lidelse,
udseende og funktion sættes i spil.
150.000 Kunstrådet støtter gerne dette ambitiøse og gennemarbejdede projekt, som både har til
formål at skabe et større kendskab til kunstnerdrevne udstillingssteder i den brede
befolkning, samt at understøtte vidensdeling internt mellem de faglige aktører. Vi finder alle
programmets dele spændende og relevante og oplever, at de supplerer hinanden godt.
Kunstrådet vurderer, at der skal lægges kræfter i en bred formidlingsstrategi for at nå målet.
Vi ønsker at anerkende det store frivillige arbejde, som ligger til grund og håber, at vi med
støtten kan hjælpe med at bringe Juxtapose Art Fair i mål med et initiativ, som har kvalitet til
at blive en tilbagevendende begivenhed i Aarhus.
50.000 Aarhus Kunstråd ønsker at støtte dette spændende borgerinvolverende program, hvor der
tilmed er et blivende element, som borgerne kan vælge, om de vil tage ud af lokalbladet.
Kunstrådet har ikke mulighed for at yde fuld støtte, men opfordrer ansøger til at tage
kontakt til lokale virksomheder i Løgten/Skødstrup, som kunne være med til økonomisk at
understøtte projektet.
10.000
Aarhus Kunstråd giver hermed tilsagn om støtte, hvor rumdannende skulpturer skabt af
indsamlet tøj giver associationer til mennesket, som bevæger sig i rum. Kontrasten mellem
blød og fast form, og tøj forvandlet til farvefelter, er fine komponenter at sætte i spil.
28.000 Aarhus Kunstråd ser meget frem til at opleve dette spændende kunst/lydværk, hvor
sammenstilingen af den levende "natur" og elektronisk lydbillede ophæver, hvornår det ene
element begynder, og det andet ender.
40.000 Aarhus Kunstråd ser frem til en fortsættelse af den fine "FUGL"-antologi. Aarhus Kunstråd
har dog ikke mulighed for at støtte med det fulde ansøgte beløb og anbefaler
Else Ploug Isaksen
ansøgerkredsen at søge andre puljer, således at ansøgere ikke lægger eget honorar i
inhabil
finansieringen. Evt. kunne man tænke i en indtægtsmulighed ved at sælge til ARKs
abonnenter frem for at forære kunstværket til dem.
20.000 Aarhus Kunstråd finder det finurlige og særlige bogværk med partiturer dannet ud fra
abstrakte billeder og tegninger, omformet til lyd og udført som performance-koncerter,
støtteværdigt.

10424

Kunst

Udstillingsstedet Spanien19C Udstillingsstedet Spanien19C

441.500

10442

Kunst

Aarhus Idrætshøjskole

300.000

10275

Litteratur

Silkefyret

10276

Litteratur

Silkefyret

10277
10286

Litteratur
Litteratur

10320

Vejlby Kunstrute (Co-Creating Our
Future Story)
Oversættelse af islandsk
kortroman

30.000

30.000

Løvens forlag
Løve's Bog- og Vincafé

Støtte til Det nye testamente
(Sæterbakken)
Støtte til Tegn en verden
Mikroforlagsaftener

Litteratur

Mads Mygind

Skriveophold i Berlin

10.000

10368

Litteratur

Dansk Forfatterforenings
Aarhusgruppe

SKRIV LØS for forfattere i Aarhus

10.000

10387
10396

Litteratur
Litteratur

Løve's Bog- & Vincafé
Lee Mackenzie Writing
Services

37.750
78.045

10400
10404

Kunst
Litteratur

Carl Emil Jacobsen
Aarhus Litteraturcenter

READ NORDIC foråret 2021
The Poetic Inquiry - Exploring Life
in Aarhus through English Creative
Writing
Publikation
Mentorforløb for forfattere

10423

Litteratur
Litteratur

Produktionsstøtte til
udgivelsesserie
Antipyrine 2021

78.000

10452

Det aarhusianske forlag
Herman & Frudit ApS
Antipyrine / After Hand

100.000

10467

Litteratur

Litteraturen på Scenen

Litteraturen på Scenen

105.600

10470

Kunst

Hanne Nielsen & Birgit
Johnsen - Video2space i/s

Particles - Arbejds titel

65.000

30.000
50.000

75.000
44.750

150.000 Kunstrådet anerkender til fulde ansøger som en vigtig og kyndig aktør på byens
billedkunstscene, og støtter med glæde Spanien 19C i denne overgangsfase mod
etableringen i nye rammer.
Kunstrådet vil opfordre ansøger til fremover at orientere sig i Tidligere Tildelinger, da det
ansøgte beløb er ganske ude af trit med Kulturudviklingspuljens økonomiske volumen.
0
Afslag
30.000 Silkefyret har udviklet sig til en væsentlig præsentationsplatform for en smal litteratur, med
fokus på at lade den komme særligt det lokale publikum til gode. Kunstrådet støtter derfor
gerne det meget spændende islandske bidrag, og glæder sig over valget af en meget
kompetent oversætter til at løfte opgaven.
0

Afslag

0 Afslag
30.000 Kunstrådet er meget positivt stemt over for projektets fokus på at få kvalitetsudgivelser fra
mikroforlag formidlet til byens publikum. Kunstrådet havde dog gerne set Løve's 'in kind'
ydelser og indtægter fra barsalg som en del af budgettet og kan på den baggrund ikke give et
fuldt tilsagn.
5.000 Kunstrådet støtter gerne det interessante samarbejde med den tyske digter Martin Lau samt
forfatterens mulighed for at færdiggøre sin tekst. Kunstråder ser derfor også frem til snart at
se det færdige resultatet af forfatterens rejser.
10.000
Gunvor Ganer
Dansk Forfatterforening formår med projektet SKRIV LØS at skabe et lokalt og professionelt
Krejberg inhabil
netværksforum indenfor litteraturen, og Kunstrådet støtter derfor gerne skriveaftenen.
0 Afslag
0
Afslag
0 Afslag
35.000 Kunstrådet har med interesse læst Litteraturcentrets tiltag med at lave mentorforløb for
forfattere i byen og er meget positivt stemt overfor projektet, da det er en god anledning for
Litteraturcentret til at afsøge, udvikle og indsamle erfaringer med et mentorforløb samt en
mulighed for yderligere at identificere centrets brugerflade og identitet. På den baggrund
giver Kunstrådet et tilskud på projektet.
0
Afslag
80.000 Kunstrådet støtter gerne Antipyrines væsentlige række af kvalitetudgivelser og
arrangementer med et tilsagn på 80.000. Heraf er de 45.000,- dog betinget af, at der indgåes
egentlige kontrakter med forfatterne og netop denne del af det bevilgede beløb øremærkes
deres honorar.
40.000 Aarhus Kunstråd anerkender Litteraturen på Scenens arbejde for at fremme interessen for
litteratur blandt Aarhus' borgere, og ønsker at understøtte dette.
Dog er det ikke et stort program, som LIPS fremsender for 2021, og der er poster i budgettet,
som ikke kan falde ind under offentlig støtte. På den baggrund kan Kunstrådet alene give et
mindre tilsagn.
65.000 Aarhus Kunstråd finder projektet Particles yderst støtteværdigt og ser frem til resultaterne
bl.a. udført under residency-ophold i Irland - værket hvor støvpartikler skæmmer for dystre
nyhedsstrømme. Kunstrådet ser gerne projektet vist i Aarhus.

10478

Kunst

Ditte Lyngkær Pedersen

Doubt

10307

Tværgående

Tam Vibberstoft/KunstneRen Kunsten at Tjene
på vegne af gruppe

10310

Tværgående

Audio run: Løb for Livet

17.000

10341
10354
10363

Dans
Tværgående
Tværgående

KunstneRen / Tam
Vibberstoft
Bobbi Lo Produktion AB
Aarhus Unge Tonekunstnere
Teaterforeningen GLiMT

DO AS I SAY (Gør som jeg siger)
LØB - et musikteater
Allegori

80.000
50.000
50.000

10366
10371

Kunst
Tværgående

rum46
Vildskab

rum46 // satellit
JORDVANDRING

10406

Kunst

Tanja Nellemann Kruse

10422
10443
10450

Kunst
Tværgående
Teater

Mai Skou Wihlborg
Fritter, Fadøl & Forestilling
Scenekunsthus Aarhus

Lighedens koreografi - privilegeblind struktur
Portrætter på Polaroid
Fritter, Fadøl & Forestilling
Scenekunsthus Aarhus - For
vækstlaget

10472

Kunst

Interfjæs

Common Tools (arbejdstitel)

40.000

6.500

250.000
80.000

33.000
49.600
40.000
100.000

20.745

25.000 Kunstrådets støtter gerne kunstnerens værk om tvivl og grænserne mellem det private og
det offentlige udført i form af gardiner i udstillingvinduet på HyCP Galleri i Hamburg samt
privatboliger i den boligblok, hvor galleriet ligger. Desuden understøttes gerne forbindelser,
som denne, der kan bidrage positivt til en udveksling mellem kunstnere i Aarhus og
udenlandske platforme.
0
Afslag
0
Afslag
0 Afslag
0 Afslag
25.000 Aarhus Kunstråd finder GLiMTs interaktive installationsforestilling "Allegori" oplagt at vise til
LiteratureXchange, og finder at det er et stærkt hold inden for litteratur og dans, som GLiMT
præsenterer i Aarhus.
0 Afslag
80.000 Aarhus Kunstråd glæder sig til at opleve vandreforestillingen "Jordvandring" efter at være
blevet præsenteret for et overbevisende researchmateriale. En forestilling, som med megen
varme og menneskeforståelse, åbner øjne og ører for Aarhus borgeres mangfoldige historier,
til gavn og glæde for alle generationer.
33.000 Aarhus Kunstråd glæder sig til at se de finurlige ord-universer i udstilling og i bogform,
universer som umiddelbart ved førte blik tager sig ud som ligheder og naturlige spejlinger.
0 Afslag
0 Afslag
50.000 Kunstrådet anerkender Scenekunsthus Aarhus som en central aktør i det aarhusianske
vækstlag, der udfylder en vigtig plads i fødekæden, og som udviser et fint og vedvarende
engagement via sin organisering, sin langsigtede tænkning og sine mange partnerskaber
lokalt og nationalt.
20.000 Aarhus Kunstråd støtter projektet til udstillingen “Sammenstød”, Ringsted Galleriet. Det er et
godt tænkt greb, at placere dele af værket på byens jobcenter og lade redigerede lyde herfra
indgå i det samlede værk.
1.767.500

