
Tildelinger PUKK ‐ Puljen til Ung Kunst og Kultur 2019

Sagsnr. Ansøger Projekttitel Bevilling Sekretariatets Indstilling

7754 Foreningen for Samtidskunst Camoufleurs 6.000,00
Et godt  og spændende projekt, som kan støttes af PUKK. Ansøgningen imødekommes kun delvist, idet 
der ikke gives støtte til honorar til kunstner og kurator. 

7768 Kean Jørgensen Creative Collective 5.500,00

Bevillingsudvalget har besluttet at bevillige det fulde beløb til det sympatiske projekt, idet de vurderer at 
den kreative tilgang til at gøre en forskel med udgangspunkt i en bæredygtig tankegang er interessant at 
støtte op om.

7774 Tidsskriftet henfald Den nye litteratur i Aarhus 4.000,00

Et godt initiativ som skal danne platform for unge forfattere og oversættere, så deres stemmer bliver 
hørt. Ansøgningen imødekommes delvist, idet der gives tilskud til de to første arrangementer. Ønsker I 
herefter at afholde flere arrangementer, opfordres I til at søge PUKK igen.

7776 Patricia Salla Neptune: Performancekunst Salon 10.000,00
Det er en virkelig god idé, at forbinde forstaden med centrum og på den måde danne bro mellem 
stederne. Ligeledes er der tale om aktiviteter, som falder ind under PUKK's formål.

7783 VINKaarhus VINK POP UP 10.000,00 Ansøgningen falder indenfor formålet med PUKK og kan derfor imødekommes.
7804 Teater JENS PROCESS FESTIVAL pilot-projekt 1.200,00 Et virkelig fint og spændende projekt, som falder godt i tråd med PUKK's formål.

7822 Selina Rom Andersen Herta Müller rejser hjem 6.000,00

Et humoristisk, eksperimenterende og kunstnerisk projekt, som falder ind under formålet med PUKK. 
Ansøgningen imødekommes delvist, i det der ikke gives tilskud til flybilletterne.
Bevillingsudvalget finder, at projektet har potentiale til at nå ud til et bredere publikum, end det der kan 
forventes at finde vej til de to planlagte arrangementer. I opfordres derfor til at tænke i en bredere pr, så I 
når flere potentielle publikummer.

7893 Zuzanna Agata Zywert Anderledes filmarrangementer i Kvindemuseet 4.000,00

Tre spændende arrangementer, som falder ind under PUKK's formål. Ansøgningen imødekommes derfor. 
Bevillingsudvalget har en opmærksomhed rettet mod det faktum, at det ikke er gratis at se filmene, 
selvom det står skrevet således i ansøgningen. Udvalget finder det ligeledes problematisk, at 
Kvindemuseet indgår aftaler som betyder, at det reelt ikke er muligt for arrangøren at få en indtægt på 
arrangementerne. 

7896 Nana Nancy Grouleff De Inderste Følelser 1.000,00
Et spændende arrangement der falder godt ind under formålet med PUKK. Ansøgningen støttes med det 
fulde beløb.

7908 Fritter, Fadøl & Forestilling Fritter, Fadøl & Forestilling 10.000,00

Bevillingsudvalget finder, at der er tale om et spændende og indbydende projekt, som virker folkeligt, 
festligt og udviklende i den forstand, at det kan danne grobund for mere. Spændende idéer om at det skal 
skabes med en flad struktur. 

7909 Mads Frost HOMOPHOBIA 5.000,00

Et super spændende projekt og et meget relevant tema. Projektet falder indenfor PUKK's formål, og 
ansøgningen kan derfor støttes. 

I forhold til at finde et sted til udstillingen anbefales du at tage kontakt til Ungdomskulturhuset - UKH, 
som gerne lægger rammer til unges udstillinger og gerne gør det gratis.

7912 Jacob Meier Alt Forladt 10.000,00
Et velplanlagt og frivillig drevet projekt, der inddrager flere aktører. Projektet støtter Aarhus' unge 
talenter. Samtidig lægger projektet op til læring og fordybelse for andre end blot de medvirkende.

7914 Rune Lak Rasmussen Nu-Urban 3.600,00 Et godt og spændende arrangement, som falder fint ind under formålet med PUKK. 

7930 Peer Jon Ørsted Harbour life: fotojournalistisk soloudstilling (arbejds titel) 10.000,00

Der er tale om et stort og spændende projekt, med mange gode samarbejdspartnere. Projektet falder 
ligeledes indenfor PUKKs formål, og derfor kan der bevilges et tilskud.
Tilskuddet må ikke anvendes til godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Der gøres opmærksom på, at i og med at der bevilges støtte fra PUKK, så kan der ikke bevilges midler fra 
Initiativpuljen, idet Kulturforvaltningen ikke kan støtte det samme projekt gennem to forskellige puljer.

7934 Foreningen ROU På ROU ved Institut For (X) 8.500,00
Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch den 11.4. at give projektet tilskud, fordi det har fokus på vækstlaget 
indenfor musikken. 

7954 Sebastian Egholm Lund Eat 'n' Read 8.000,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet med det fulde beløb, fordi de finder det nytænkende med 
litteratur og mad og vil derudover gerne bakke op om et projekt, der sætter fokus på ungdom og 
litteratur.



7959 Miriam Rehr Møller Gemt Guld 10.000,00
Et fint musikalsk projekt med et interessant format som bevillingsudvalget ønsker at støtte med det fulde 
beløb.

7974 Juliane Kipp GUERILLA 2.700,00 Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet til opstart og fernisering som beskrevet i ansøgningen.

7989 Javier Esteves Colour Aid Kit 9.000,00

The grant Committee finds the project very interesting and original and has therefore decided to grant 
the project 9.000 kr. It can't grant the full amount since PUKK doesn't support catering costs.  

7993 SUPER8 EN DØDSCYKLUS 10.000,00 Bevillingsudvalget har valgt at støtte projektet.

8021 Super8 (Projekt: SKYGGEN) Super8 (Projekt: SKYGGEN) 10.000,00
Bevillingsudvalget vil gerne give fuld støtte til projektet, fordi det er et initiativ båret af frivillighed og 
passion og virker gennemarbejdet og ambitiøst. 

8028 Sputnik Music Collective  v/Malthe Lindholm Sørensen Sputnik Dayparty  2.0  - Spot Festival 3.250,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet, da det virker som et nytænkende og gennemarbejdet projekt 
med en spændende vinkel i form af kunstnerkollektiver. Bevillingsudvalget har valgt at støtte delvist og 
således ikke til lokaleleje, da GRISK fremgår som en samarbejdspartner.

8193 Marie Krog Rasmussen Litteraturmagasin af unge til unge 10.000,00
Bevillingsudvalget ønsker at støtte det spændende projekt og den gode idé, fordi det henvender sig til de 
yngre unge og samtidig er brugerinddragende.

8194 Nordic Room Dayparty på Sydhavnen 7.000,00
Et godt og spændende arrangement, som har mange spændende samarbejdspartnere. Ansøgningen 
imødekommes kun delvist, idet der ikke ydes tilskud til forplejning. 

8196 DAREGENDER Sexede Succeser og Grænseløs Romantik 6.192,00 Bevillingsudvalget har besluttet at støtte op om projektet ved at yde tilskud til transporten.

8198 FællesSkaberiet Sammen FællesSkaber vi SambaMaX XXL 10.000,00

Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch den 11.4.2019 at bevillige projektet tilskud, fordi det blev fremlagt 
som et meget sympatisk projekt, hvor det at skabe noget kreativt sammen er i fokus, og hvor tilskuddet 
skulle være med til at åbne op for at flere kunne inviteres med til at være med til at skabe.

8201 TeaterJENS PROCESS FESTIVAL 25.000,00

Bevillingsudvalget udvalgte dette projekt til at være kunstnerisk interessant og tilstrækkeligt udviklet til at 
kunne modtage tilskud som et af puljens spydspids-projekter til Live Pitch den 11.4.2019. Projektet 
understøtter vækstlaget indenfor teaterverdenen og er kunstnerisk ambitiøst, hvilket bevillingsudvalget 
gerne vil støtte op om ved at give projektet mulighed for at gå efter ambitionerne. 

8209 Teater Pappenhejmer v/Signe Hyldelund Schmidt Satans saltede røvhul - en depressionskomedie 3.000,00
Bevillingsudvalget vil gerne støtte projektet. Det lyder som en god, sjov, gennemarbejdet og spændende 
forestilling, der tager fat i et vigtigt emne uden berøringsangst. 

8210 LUFTKYS kunstgruppe v/Cecilie Moesgaard Penney Suite No. X 9.611,00
Bevillingsudvalget ønsker at støtte projektet, fordi det er et ambitiøst, relevant og udfordrende projekt, 
som skaber mulighed for nye og interessante oplevelser. 

8211 LUCID Zolitude Swamp 25.000,00

Bevillingsudvalget valgte til Live pitch PUKK at yde tilskud til projektet som en del af festivalen i uge 23 og 
24 i Europæisk Kulturregion. Projektet bygger videre på samarbejdet mellem erhverv og kunstnere, der 
opstod i 2017 i Skejby Business Park og samtidig udfordrer  projektet den traditionelle udtryksform en 
kunstudstilling har og eksperimenterer med brugerinddragelse og happenings. 

Bevillingsudvalget gør opmærksom på, at der med bevillingen følger en forpligtelse til at være en del af 
Europæisk Kulturregions markedsføring. 

8215 Olivia Fridahl Willman Eletronic nails studio 4.000,00
Bevillingsudvalget ønsker at støtte projektet, fordi det virker ambitiøst, syret og med en kunstnerisk 
ambition. Derudover har det et realistisk budget og plan for afholdelse.

8218 Gustav Hooge Poulsen Enter the green 3.820,00
Bevillingsudvalget har besluttet at støtte projektet, fordi de gerne vil støtte op om et spændende 
samarbejde mellem kunstakademier med et godt stabilt kunstnerteam som arrangører.

8219 Fritter, Fadøl & Forestilling Fritter, Fadøl & Forestilling 25.000,00

Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch den 11.4.2019 at give projektet tilskud, fordi det frivillige aspekt er 
et vigtigt udgangspunkt for projektet og der samtidig er gjort nogle gode overvejelser om målgruppen og 
muligheden for at kombinere fællesskab med en kulturoplevelse.

8248 Kurator Simone Aalbæk Christiansen (Foreløbig titel): Body diseased 2.600,00
Bevillingsudvalget har besluttet, at støtte det interessante projekt.

8450 Frontløberne SHOW OFF 5.000,00
Bevillingsudvalget vælger at støtte det spændende arrangement, idet synliggørelsen af det unge kreative 
vækstlag ses som et vigtigt element at bakke op om.



8461 Ungeforeningen i ungdomskulturhuset UKH Housewarming - UKH 25.000,00

Bevillingsudvalget valgte til Live pitch PUKK at yde tilskud til projektet som en del af festivalen i uge 23 og 
24 2019 i Europæisk Kulturregion. Bevillingsudvalget bakker op om videreudvikling af 
Ungdomskulturhuset, der kommer til at foregå i nye rammer på det gamle Amtssygehus. Huset har sit 
udspring i opstarten af Kulturhovedstad 2017 og derfor er en del af den legacy Kulturhovedstadsprojektet 
efterlader, hvorfor det også matcher godt ind i Europæisk Kulturregions festivalprogram.   

Bevillingsudvalget gør opmærksom på, at der med bevillingen følger en forpligtelse til at være en del af 
Europæisk Kulturregions markedsføring. Kontakt: Amalie Møller Christensen på mail: AMACHI@rm.dk

8486 Amanda Louise Williams & Magnus Juhl Øl og Litteratur 1.000,00
Bevillingsudvalget vil gerne yde støtte til honorar til det sjove og anderledes projekt, der også tænker de 
unge digtere ind og giver dem en platform.

8490 Gustav Mikkelmann Aaen Endnu Utrykt 1.000,00

Bevillingsudvalget vil gerne støtte det gode projekt og den gode idé med at tage sine medforfattere under 
armen, men peger også på, at budgettet ikke er helt konkret nok og opfordrer derfor til at ansøger skal 
blive mere konkret såfremt ansøger ønsker at søge igen.   

8503 Aysha Amin Gentri-fried Friday 7.500,00
Super arrangement med en god blanding af mad, musik og film. Der er potentiale til at mange unge vil 
deltage. Dejligt at arrangementet ligger udenfor Aarhus C.

8506 Julie Prezebe Venus 6.000,00
Venus er et spændende fotoprojekt, som falder godt i tråd med PUKKs formål. Det er rigtig godt, at 
billederne vises flere gange, så udstillingen når ud til en bred gruppe af unge.

8508 Sally Messell-Dalgaard Storage 3.000,00
Bevillingsudvalget ønsker at støtte projektet, fordi det er utraditionelt, ambitiøst, og med en kunstnerisk 
ambition, der samtidig har et fint blik for at nå ud til en ny målgruppe. 

8521 Konrad Nielsen Kuratoren er hjemme i 77m3 5.000,00
Et interessant projekt, hvor kuratorens rolle er anderledes end normalt. Til projektet inviteres mange 
unge vækstlagskunstnere til at bidrage. 

8703 Tegneklubben Aarhus v/Puk Ewdokia Rosendahl Tegneklubben 4.100,00

Bevilllingsudvalget besluttede at yde tilskud til projektet til Live Pitch med begrundelsen, at de gerne vil 
understøtte et spændende projekt, der står på skuldrene af engagerede frivillige med ambitioner med et 
særligt projekt, der nytænker fællesskab og kreativitet.

8731 Nana Nancy Grouleff Natsværm 5.000,00

Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch at yde støtte til projektet og dermed også kunstnergruppen Kunstig. 
De lagde særlig vægt på, at der var rakt ud efter relevante samarbejdspartnere b.l.a. i forbindelse med 
fremvisning af kortfilmen.

8732 Visionary Prospects Group v/Benjamin Asger Krog Møller Den Totale Enterprise 6.000,00
Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch at tildele projektet tilskud og havde særligt fokus på, at de unge 
billedkunstnere også får en rolle og stemme på Sydhavnen og Spanien 19c

8733 LAB - et tværkunstnerisk samarbejde v/Anna Oline Frieboe Laumark LAB - et tværkunstnerisk samarbejde 5.000,00
Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch at yde tilskud til det ambitiøse og nyskabende tværkunstneriske 
projekt, der desuden har fokus på at samarbejde og synliggøre deres projekt.

8754 Dylan James Johnston Richards Current Resonance Festival 5.000,00

Bevillingsudvalget valgte til Live Pitch at yde tilskud til projektet, der allerede har gode erfaringer og 
relevante samarbejder i ryggen til at arbejde videre med at synliggøre og give unge komponister en 
mulighed for at vise deres kompetencer.

8763 UAC-Useful art for communities XINEMA 5.000,00

Bevillingsudvalget har valgt at yde tilskud til projektet, fordi det rækker ud til samarbejdspartnere og 
samtidig er et projekt, der har engagerede unge frivillige, der brænder for deres projekt med at formidle 
film skabt af unge til flere.

9063 Rose Roshani Udstilling XX00118TT7 6.000,00 Et godt og spændende arrangement, som falder fint ind under formålet med PUKK.
9065 ÅNDGRANATER (Nicolai Westmark) ÅNDGRANATER - EN PODCAST SERIE 5.000,00 Et godt og spændende arrangement, som falder fint ind under formålet med PUKK.
9104 Frontløberne Vækstlagsguide 7.037,50 Et rigtig godt initiativ at lave en vækstlagsguide for byens kreative unge.

9248 Kirsten Voss Petersen Meditation over havet 7.200,00

Et eksperimenterende projekt med en interessant kombination af koncert, meditation og natur, som 
falder ind under formålet med PUKK. Ansøgningen imødekommes delvist, idet PUKK ønsker at støtte 
transport og leje af flyglet, og opfordrer samtidig ansøger til at søge flere og andre fonde som planlagt.  

9249 Foreningen for Samtidskunst Hvad er samtidskunst? 6.700,00

Bevillingsudvalget ønsker at støtte det nye zine, som vil formidle samtidskunst på en interessant ny måde 
,hvor kunst og formidling får et nyt udtryk i et samspil mellem det skrevne og det visuelle. 
Bevillingsudvalget ønsker derfor at støtte de to første udgivelser.



9250 Potemkin, Den Jyske Filmskole v/Kevin Kvist Under 6.550,00

Et meget vigtigt emne formidlet i en kreativ og kunstnerisk tilgang med en kortfilm i utraditionelle 
rammer. Bevillingsudvalget vil gerne støtte op om produktionen og ambitionen med projektet, men 
opfordrer ansøger til at søge andre finansierings muligheder eller løsninger på produktionen af 
filmmusikken, samt deltagelse i en filmfestival.

9251 Nynne Koefoed Wagner Cypress 4.400,00
Et meget interessant og relevant projekt med et spændende udtryk som bevillingsudvalget gerne støtter 
op om og ser frem til bliver realiseret.

9259 The Clothing Club v/Alexandra Leonie Ilg The Clothing Club re-opening event 5.000,00
med et kreativt, kunstnerisk og interaktivt tilsnit i et bæredygtigt projekt ønsker bevillingsudvalget at 
støtte op om The Clothing Clubs re-opening event.

9282 Handlemod Handlemodsfortællinger 6.300,00 et spændende nyt initiativ som bevillingsudvalget ønsker at støtte.
I alt 416.760,50
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