
Tildelinger PUKK ‐ Puljen til Ung Kunst og Kultur 2020

Sagsnr. Ansøger Projekttitel Bevilling Sekretariatets Indstilling

9517 Tobias Engstrøm UKH OUTPUT 6.000,00

Et spændende projekt, som ønsker at give det kunstneriske vækstlag i Aarhus 
en platform til at vise deres kunst frem på. Arrangementet er 
tværkunstnerisk og har potentiale til at nå et stort og bredt publikum.
På grund af PUKKs begrænsede midler og det store antal ansøgere, 
imødekommes ansøgningen kun delvist.

9549 Beatriz Gijón KALAS 5.000,00

Et anderledes og interessant musikprojekt, som også forsøger at komme i 
berøring med borgere, som ikke så ofte besøger koncertstederne i Aarhus.
På grund af PUKKs begrænsede midler og det store antal ansøgere, 
imødekommes ansøgningen kun delvist.

9573 Andreas Kolding Bøcher Forvokset Stilstand 5.000,00

Et fint projekt, som stiller skarpt på ung identitet. Bevillingsudvalget håber, at 
udstillingen får mulighed for, at blive vist på andre gymnasier, så flere unge 
får mulighed for at opleve billederne. På grund af PUKKs begrænsede midler 
og det store antal ansøgere, imødekommes ansøgningen kun delvist.

9575 Everyday Sexism Project Danmark 8. marts fest/ arrangement 4.000,00

Et interessant arrangement, som sætter fokus på et vigtigt emne gennem en 
kunstnerisk fortolkning.

På grund af PUKKs begrænsede midler og det store antal ansøgere, 
imødekommes ansøgningen kun delvist. Støtten gives specifikt til udgifterne 
til materialer til de unge kunstnere.

9576 Bjørg Dyg Nielsen Boliger til salg i Riis Skov 6.000,00

Et meget fint projekt, som bruger fotografiet til at sætte spot på det faktum, 
at mange unge ikke har råd til at bo i Aarhus eller betaler meget dyrt for at 
bo i små værelser. Projektet har potentiale for at ramme et meget stort og 
bredt publikum.
På grund af PUKKs begrænsede midler og det store antal ansøgere, 
imødekommes ansøgningen kun delvist.

9577 Babette Hejlskov Mc Phillips VISUEL - Alternativ teateroplevelse 5.000,00

Et arrangement båret af frivillige ungdomskulturelle kræfter. Eventet er 
tværkunstnerisk og har derfor mulighed for at ramme et bredere publikum.
På grund af PUKKs begrænsede midler og det store antal ansøgere, 
imødekommes ansøgningen kun delvist.

9578 Gladere Gader GLADERE GADER x (Workshops om at skabe et gladere byrum) 5.000,00

Et godt projekt der har et ungdomsdemokratisk fokus. Et projekt der har et 
spændende samarbejde på tværs.
På grund af PUKKs begrænsede midler og det store antal ansøgere, 
imødekommes ansøgningen kun delvist.



9581 Doku i Domen Doku i Domen 7.250,00

Et virkelig godt projekt til små penge, som rigtig mange unge kan få glæde af. 
Hele fem arrangementer dækker ansøgningen over, som sætter fokus på at 
præsentere unge upcoming dokumentarister.

9621 SPACE EMBASSY SPACE EMBASSY 7.500,00

Projektet har mangfoldighed og åbenhed for øje i en sympatisk tilgang til det 
at ville skabe og være kreativ. Det har potentiale til at få nye folk ind i et 
miljø, der måske kan være svært at tilgå. Der var god energi med kreativ 
tilgang til arrangementer og mulighed for at få en partner med i projektet. 
Der gives en delvis bevilling, da bevillingsudvalget ser andre muligheder for 
at søge midler til at dække  madarrangementene.

9623 soulitate chaibar Støtte til fotoudstillinger 5.000,00
Vi ønsker at støtte et spændende tværkunstnerisk projekt, der samtidig 
understøtter den demokratiske debat.

9626 Prezebe Productions God is a Coco 4.200,00

En poetisk kortfilm, der skaber debat og smil på læben - kønsdebatten i en 
meget anderledes fortolkning. Projektet har godt blik for markedsføring, 
samarbejdspartnere og overvejelser om arrangements muligheder. 
Bevillingsudvalget ønsker derfor at yde tilskud til filmens produktion og 
vurderer at posten til forplejning kan afholdes på anden vis.

9635 Peer Ørsted Dokk of visions 2 5.000,00

De fotografiske værker skaber udgangspunkt for refleksion og debat om 
kulturen på havnen og er derfor også meget aktuel. Vi vurderer, at der vil 
være god mulighed for at opnå sponsorater i forlængelse af den succes den 
sidste udstilling havde. 

10041 Projekt 224 Projekt 224 9.000,00

Bevillingsudvalget har besluttet at yde fuldt tilskud til projektet. Et virkelig 
interessant og gennemarbejdet projekt som bevillingsudvalget ser frem til vil 
blive udfoldet. Der opfordres dog til at huske PR-delen og tænke målgruppe 
udover egne netværk

10042 Usbekiske initiativer forening Bliv klogere på verdens kultur 2.300,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte op om det gode initiativ for de yngre unge 
og det interkulturelle fokus. Der gives derfor et tilskud til Kahoot app’en og 
PR. Derudover opfordres der til, at projektet søger sponsorater til gaver og 
præmier. 

10047 Fritter, Fadøl & Forestilling Fritter, Fadøl & Føljeton 6.000,00

Bevillingsudvalget har valgt at støtte projektet delvist, idet de gerne vil 
anerkende de særlige vilkår projektet har været ramt af og samtidig gerne vil 
støtte initiativet. 
Samtidig vil bevillingsudvalget gerne gøre opmærksom på, at der nu er søgt 
for tredje gang, og der opfordres derfor til, at projektet får udviklet sin 
finansiering for at blive levedygtigt fremadrettet. PUKK giver ikke til teknisk 
udstyr, og giver derfor til kostumer, materialer til scenografi, samt tryksager.

10050 Mathias Riis Andersen Autonomous Bitcoin Server World 5.000,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte det ambitiøse projekt med en nyskabende 
ide. Der ydes dog ikke fuld støtte, idet udvalget mener at projektet mangler 
nogle samarbejder og fokus på den offentlige dimension.



10053 Synkron Synkron Sessions 6.500,00

Bevillingsudvalget har besluttet at tildele projektet et delvist tilskud. Det 
lyder som et meget spændende projekt som udvalget er nysgerrige på at se 
udfoldet. PUKK yder ikke tilskud til Software-delen men ønsker at støtte 
således at udførsel af en session vil være mulig. 

10055 Into Action - Dialog på Tværs (FO Aarhus) Identitet - på tværs 5.500,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet, men på grund af puljens 
begrænsede midler, kan ansøgningen ikke imødekommes helt. 
Det vurderes, at budgetposten fortæring er højt sat. Endvidere fremstår det 
ikke tydeligt, hvad der menes med budgetposten transport og parkering 
(honorar). Derfor har bevillingsudvalget valgt at støtte projektet med 5.500 
kr.

10134 Rune Aslak Rasmussen Tråde 7.080,00

Interessant og gennemarbejdet projekt. Spændende projekt, hvor det 
sanselige kommer i spil.
Bevillingsudvalget har fokus på, at værket kommer omkring og opfordrer 
derfor ansøger til at få lavet aftaler med de nævnte udstillingssteder. 
Bevillingsudvalget ønsker at støtte projekt med et fuldt tilsagn.

10135 Lea Emilie Hansen Rooftop popup 6.555,00

Et rigtig velovervejet og gennemtænkt projekt med gode overvejelser om 
formål og udførsel som bevillingsudvalget gerne støtter op om med et fuldt 
tilsagn.

10139 Udstillingsstedet Mezzanine Udstillingsstedet Mezzanine 10.000,00

Et spændende projekt med et interessant opstarts sted. Ansøgerne 
præsenterer et gennemarbejdet projekt som bevilllingsudvalget gerne vil 
støtte op om og ser frem til bliver realiseret og får liv fremadrettet.

10249 Maja Bruun-Schmidt B r u g t b a r t 3.200,00

PUKK ønsker at støtte dette sympatiske og kreative projekt og opmuntrer 
ansøger til at indgå i samarbejde med relevante partnere bl.a. UKH, der fx. 
har symaskiner o.l. til rådighed. Der ydes derfor støtte til de resterende 
udgifter, der ikke vedrører udgifter til køb af symaskiner.

10250 Javier Esteves The Collective Headspace 6.500,00

PUKKs grant commitee decided to give the sympathetic project funding, but 
due to limited funds only partly. PUKK encourage the applyer to seek 
recycling materials or sponsorship. 

Best of luck with the project!

10256 FORENINGEN FOR ELEKTRONISK UNDERGRUNDSMUSIK How To Dj Properly 5.000,00

PUKK wants to support the event. We would like to support the two open 
events where the public has access and encourage that participants in the 
workshop pay a fee to participate themselves.

10259 Tiny Planet FM Tiny Planet FM x BLOCKPARTY 6.000,00
PUKK ønsker at støtte op om det gode initiativ og yder derfor tilskud til 
projektet.

10262 Cypher Movement Dance Symposium 6.000,00
PUKK ønsker at støtte det gode projekt, der inviterer til fællesskab og kreativ 
fysisk udfoldelse.

10263 Puk Ewdokia // Tegnefestivalen Tegnefestivalen 6.500,00

PUKK vil gerne støtte op om det gode initiativ med det store engagement og 
ønsker derfor at tildele arrangementet tilskud.



10272 Kontinuum Dagsfestival Kontinuum 6.000,00

PUKK ønsker at støtte projektet og ser frem til at opleve, hvordan 
arrangementet vil fremme undergrundskulturen og promovere unge og 
gamle talenter inden for musik og visuel kunst. 

10370 Cypher Movement Freestyle Educate 6.800,00
Vi ønsker at støtte op om et inddragende og positivt projekt med et 
internationalt samar-bejde.

10372 Projekt224 Projekt224 10.000,00

PUKK ønsker at støtte op om det spændende projekt og dets udvikling med 
fuldt tilsagn. Udvalget vil gerne kvittere for, at I vil forsøge at konsolidere 
projektet og gøre det levedygtigt fremadrettet og derudover også meget 
positivt at se, hvordan I arbejder med at få andre end eget netværk ind til 
jeres udstillinger og events – bliv ved med det!

10498 LIVE & LITT LIVE & LITT 10.000,00
Et gennemarbejdet projekt, hvor vækstlaget er i fokus. Vi ser masser af 
potentiale med projektet og støtter det derfor med et fuldt tilsagn.

10502 SUPER8 HER ER ENDNU EN 3.000,00

PUKK ønsker ud fra en samlet vurdering at støtte workshop og udbredelsen 
af den
nyskabende tilgang til at skabe film.

10509 Katinka Olrik Fra én stemme til en anden 5.000,00
Vi vil gerne støtte op om et aktuelt og vigtigt projekt og opfordrer derfor 
ansøger til at nå bredere ud og kontakte andre og flere udstillingssteder.

10581 Elisabeth Holt Kreativ Rumrejse 7.960,00
Et spændende og sjovt projekt som PUKK ønsker at støtte med et fuldt 
tilsagn.

10586 Nikolaj Rosvig Sørensen - ATIKA Connecting Cultures 5.000,00

Udvalget ønsker at støtte det sympatiske projekt, der både byder på en 
spændende musikalsk oplevelse og samtidig indbyder til dialog med 
publikum.

10592 Laura Cecilie Kreutzfeldt Kristensen Abortfortællinger 4.750,00

Udvalget ønsker at yde fuldt støtte til det sympatiske projekt, og synes det er 
interessant at bruge skriften og litteraturen som udtryksmåde til at 
italesætte et ofte svært og følelsesbetonet emne. 

10595 Mål MÅL 5.000,00

Projektet MÅL er et utraditionelt og interessant projekt, der søger at bygge 
bro mellem kunsten og sportens verden og inddrage unge kunstnere og 
unge, der interesserer sig for fodbold. Derfor ønsker bevillingsudvalget at 
støtte projektet.

10606 TAL UD TAL UD AFTEN 7.500,00

Vi ønsker at give delvist tilsagn på 7500 til et interessant og meget aktuelt 
projekt og opfordrer ansøger til at undersøge mulighed for at afholde 
arrangementerne steder, hvor udgift til lokaleleje er knap så høj.

10620 SPAA - Street Performing Arts Association SPAA Festival Promotion & Community build-up 6.125,00

Udvalget ønsker at give det spændende Street performing Art projekt fuldt 
tilsagn og ser frem til at se, hvordan projektet vil udfolde og udvikle sig i 
frmetiden.

The committee wants to give the exciting Street performing Art project a full 
grant and looks forward to seeing how the project will unfold and develop in 
the future.



10728 Nana Grouleff Teltturen 3.937,00

Udvalget ønsker at støtte projektet med fuldt tilsagn og tilføjer, at ansøger 
skal huske at have fokus på også at få projektet ud i verden efterfølgende, 
samt nøje at overveje tilgangen til et så alvorligt emne.

10786 Sein Magasin Søndage med Sein 5.637,00

PUKK ønsker at støtte projektet, der indeholder varieret relevante 
arrangementer for unge. Arrangementerne fremstår velplanlagte og gør brug 
af forskellige samarbejdspartnere og har gode overvejelser om 
markedsføring for på sigt også at sikre en bæredygtig økonomi for fremtidige 
arrangementer. PUKK støtter derfor med et fuldt tilsagn.

10787 Go Bananas Frontløbernes nye gavlmaleri 10.000,00

PUKK ønsker at yde fuld støtte til projektet, der har ambitioner om at skabe 
gavlmalerier på Sydhavnen ved Frontløberne, så rammerne også får et 
kreativt udtryk. 

Tilsagnet gives med forbehold for, at ansøger får tilladelse til at male på 
væggene. Derudover vil vi gerne opfordre til, at Frontløberne også bakker op 
om projektet f.eks. i forbindelse med ferniseringen.

10799 Bjørg Dyg Nielsen Exploring discomfort 10.000,00

PUKK vil gerne støtte projektet og kunstneren, der med udstillingen bygger 
bro mellem internationale kulturelle vækstlags miljøer og samtidig er et et 
ungt bidrag til kulturlivet i Aarhus med en tværkunstnerisk udstilling, der 
udover billedkunst også inddrager musik
og performancedans. PUKK ønsker derudover at anerkende kunstnerens 
arbejde med at sikre markedsføring og omtale af hendes projekter.

10801 Cantaclaro choir - Rafaela Martin All Saints Night: A Family Tree 3.800,00

PUKK ønsker at støtte det spændende projekt med et fuldt tilsagn og vil 
samtidig gerne anderkende ansøger for en rigtig god pitch og ansøgning, 
hvor forberedelse og planlægning afspejles i et fint detaljeret budget. 

10813 LYDTÆT LYDTÆT Talks 10.000,00
PUKK ønsker at støtte projektet med et fuldt tilsagn for at ansøger kan 
komme i mål med ambitionerne med projektet.

10953 Cypher Movement Dance symposium Vol 2 8.000,00

PUKK støtter det gode projekt med et fuldt tilsagn. Vi opfordrer jer til 
fremover at overveje, hvordan I får gjort arrangementerne mere økonomisk 
bæredygtige.

I alt 284.594,00
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