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Sagsnr.
Ansøger
3579 The Sleeplings

Projekttitel
Album (Mix, Mastering, Tryk)

3608 Snævar Njáll Albertsson

Dad Rocks! optræden på Iceland Airwaves

3643 jakob Fredsted

EP projekt

Bevilling

Konsulentens begrundelse
Habilitet
0,00 Afslag
Dad Rocks er blevet inviteret til branche- og publikumsfestivalen Iceland Airwaves. Musikudvalget ser festivalen
som relevant for bandet og dets videre udvikling. Udvalget støtter projektet med særlig henblik på dækning af
5.000,00 ekstraordinære rejseudgifter.
Musikudvalget vil gerne støtte Jakob Fredsteds EP projekt. Musikken har en imødekommenhed, som udvalget
mener har potentiale til at åbne musikken for et bredere publikum trods dens genre-matchende indadvendte
5.000,00 udtryk.

Aarhus Chamber Festival er et initiativ af det nystartede Aarhus Chamber Ensemble. Det er ensemblets mål at
gøre kammermusikgenren tilgængelig for et bredt publikum via nye tiltag i formidlingen. Der er grund til at tro,
at ensemblet, der består af højt profilerede musikere, vil kunne levere koncerter på højeste kunstneriske niveau,
og Musikudvalget ser frem til at følge en ny tilgang til formidlingen af genren.
3667 Aarhus Chamber Ensemble
3674 Kasper Tom Christiansen

Aarhus Chamber Festival
Ansøgning om støtte til releasetour i Polen og Tyskland

30.000,00
0,00 Afslag
PigeBEAT er et initiativ, der fokuserer på at inspirere flere unge piger til at spille rytmisk musik. Projektet
fremstår veltilrettelagt og gennemtænkt, og musikudvalget anerkender vigtigheden af et arbejde med dette
særlige fokus.

3712 Grobund Bandakademi
3753 Aarhus Studiekor

pigeBEAT
Aarhus Studiekor samarbejder med fire aarhusianske sangskrivere

3863 Jens Mikkel Madsen
3932 Jan Petersen
3933 Rasmus Klitgaard Hansen

Books & Books Live
Reptilize You
Blue Thunder - False Image

3934 Mikas Emil Søndergaard Eskesen

Markering af udgivelse af debut-EP

3936 Verden til Herredsvang

Verden til Herredsvang 2016

15.000,00
0,00 Afslag
"I Think You´re Awesome" spiller en interessant blanding af jazz, pop og funk som bandet selv betegner "indiejazz". Musikudvalget finder idéen med den nye dobbeltudgivelse god og støtter på den baggrund gerne
projektet.
15.000,00
0,00 Afslag
0,00 Afslag

Marie Højlund inhabil og forlod mødet.

Musikudvalget finder sangene og det musikalske udtryk på debut-EP'en særdeles velfungerende og vil gerne
støtte denne særlige lyd- og
5.000,00 lysinstallation med tilhørende release-koncert, hvor tilskuerne får et indblik i skabelsesprocessen.
"Verden til Herredsvang" er et musikalsk initiativ, der via koncerter af høj kunstnerisk kvalitet udført af musikere
fra vidt forskellige musikalske traditioner, ønsker at skabe oplevelser, der kan samle beboerne i Herredsvang.
Initiativet har tidligere været gennemført med markant succes, og på den baggrund støtter musikudvalget
projektet.
25.000,00

Keep Camping har siden de vandt KariereKanonen i 2014 været inde i en spændende udvikling. Planerne for den
kommende udgivelse er klare, og valget af samarbejdspartnere virker velovervejet og relevant. På den baggrund
vil musikudvalget gerne støtte bandets pladeindspilning.
3948 Keep Camping
3950 Maria Nyboe

Pladeindspilning
Cirkus Cærlig

3953 BaroqueAros
3958 Thue Thesbjerg

BaroqueAros - Hvad man ellers ikke hører i Aarhus
Rumle og Joanna

3964 Sune Pors Andersen

Pladeindspilning med Sune Pors Trio

3965
3967
3975
3977
3986
3987

Århus Brass Band Talentband
Afsluttende workshop og koncert
Musik Produktion af alterEgo
Concert-In-Stallation
Studierejse Chicago feb. 2016
Kunsten at samle kunsten

Anne Phillipsen
Foreningen Musik i Malling
Esther Maria Brakl
Gry Colding Ebbesen
Janus Mogensen
Tristesse Of Enola

3992 Frederik Hagner

Pladeindspilning - I Just Came From The Moon

3994 Agata Maria Foti

three snapshots

3995 Nikolaj Bugge

Røgsignal Debut-LP

20.000,00
0,00 Afslag
BaroqueAros arbejder engageret og dygtigt med barokmusikken. Via samarbejde med internationale profiler
udvikles orkestrets kunnen, og orkestret søger også at udvikle alternative kunstneriske sammenhænge, der kan
50.000,00 sætte barokmusikken i et nyt lys.
0,00 Afslag
0,00 Afslag
Aarhus Brass Band Talentband er et initiativ til talentudvikling blandt unge messingblæsere. Musikudvalget
anerkender vigtigheden af et sådant arbejde og vurderer at planerne for gennemførelsen er klare og
10.000,00 veltilrettelagte.
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
Musikudvalget oplever musikken som melankolsk, smuk og historiefortællende og kan derfor godt følge
sammenhængen med tegneseriebogen og vinyludgivelse. Der opstår en fin sammenhæng mellem musik og
5.000,00 udgivelsesmedie, og på den baggrund har Musikudvalget valgt at støtte projektet - primært til mix og mastering.
Musikudvalget oplever, at musikken der bor i et grænseland mellem jazz og det mere melodiøse med snitflade til
poppen, har udviklet sig i en positiv retning. Derudover vidner den forestående tysklandsturné og øvrige
10.000,00 aktiviteter om, at Røgsignal har et højt ambitionsniveau, som Musikudvalget gerne støtter.

Marie Højlund erklærede sig inhabil og forlod mødet

Marie Højlund erklærede sig inhabil og forlod mødet.

Koncertsæson 2016

Barokorkestret Ensemble Zimmermann planlægger flere spændende projekter i 2016, og viser på det vedlagte
materiale et højt kunstnerisk niveau. Musikudvalget støtter projekterne, men præciserer, at støtten er målrettet
40.000,00 de planlagte koncerter i Aarhus.

3998 Sangselskabet ”Societas Pro Musica”

Aktiviteter 2016

Sangselskabet Societas pro musica arbejder energisk og vedholdende på at præsentere den klassiske vokale
kammermusik. I 2016 er der programsat flere spændende koncerter, udført af et hold af sangere og musikere på
35.000,00 et højt kunstnerisk niveau.

4002 Rune Vestergaard Schmidt

Udengrund LP-indspilning

Det er Musikudvalgets oplevelse at bandets sanskrivning har udviklet sig i en positiv retning, og valget af Thomas
Alstrup som producer virker oplagt. På den baggrund støtter udvalget gerne indspilningen og den videre
15.000,00 udvikling af materialet.

4003 Martin Helbo Jensen
4004 simon thougaard

Savage Machine debutalbum
Filth Olympics

Musikudvalget finder bandet Savage Machines velspillende og sangene, der bevæger sig indenfor old school
heavy metal-genren, gode. Bandet har spillet en række koncerter i både ind- og udland og det synes derfor
15.000,00 oplagt at gå i studiet med producer Tommy Hansen. En proces Musikudvalget gerne støtter.
0,00 Afslag

4006 Michael Hansen Lund

Jutlandia Saxofonkvartet

Jutlandia Saxofonkvartet musicerer på højt niveau både musikalsk og teknisk, og i 2016 er der igen spændende
værker på programmet. Kvartetten arbejder nysgerrigt både musikalsk og i udviklingen af formidlingen, og søger
50.000,00 hele tiden nye samarbejder, der er med til at sikre den videre udvikling.

3997 Ensemble Zimmermann

Musikudvalget anderkender det høje aktivitetsniveau og den markante udvikling for den nationale og lokale
musikundergrund, Foreningen Drifters har været med til at skabe med Flux over de seneste år. Flux er blevet en
solid platform for den alternative og eksperimenterende musik i Aarhus, hvilket Musikudvalget ser frem til
100.000,00 fortsættes og udbredes til en endnu større målgruppe.
Musikudvalget oplever at Ambassadens Jazz Jam er velfungerende og tiltrækker dygtige musikere i alle aldre.
Jazzen har på Ambassaden en tilgængelig scene, som er værd at værne om. På den baggrund støtter udvalget
20.000,00 Ambassadens Jazz Jam i 2016.

4008 Foreningen Drifters

Flux 2016

4017 Ambassaden

Ambassadens Jazz Jam

4020 Foreningen Sun Ship

Vinterjazz 2016 @ Sun Ship

Foreningen Sun Ship har med Vinterjazz 2016 sammensat en varieret koncertrække med særdeles velspillende
30.000,00 musikere indenfor hver deres områder af jazzen. Arrangementer Musikudvalget gerne støtter.

4025 Katrine Rea Stochholm Nielsen

Danser til Radio et soloalbum af Katrine Stochholm

Musikudvalget finder kvaliteten af sangene god, og det sfæriske lydunivers interessant, og støtter derfor gerne
15.000,00 færdiggørelse og udbredelse af albummet Danser til Radio.

4027 Kristoffer Fuglsang Mortensen
4028 Mikkel Julius Gravgaard

PALA mixing af EP
Debutalbummet 'Nomade' med Mikkel Julius

Musikudvalget finder sangene iørefaldende og produktionen passer ind i et for tiden velkendt radiolydbillede.
10.000,00 PALA er på vej med en udviklingsplan i ryggen, og Musikudvalget støtter gerne færdiggørelsen af EP'en.
0,00 Afslag

Music Collectives

Musikudvalget finder den lydlige/musiske vinkel på Kunsthal Aarhus´ to-årige udstillingstema COLLECTIVE
MAKING interessant og gennemtænkt. Music Collectives sætter gennem tre musikarrangementer fokus på
musikkollektiver, som arbejder på tværs af normale kunstformer. Derudover arbejdes der med at bryde
15.000,00 koncertformen med en undersøgende og dialogisk form.

4030 Kunsthal Aarhus

4035
4037
4040
4041

Hannah Fredsgaard Larsen
Felix Facius
Asger Christensen
Mathias Maagaard Gregersen

Royal Mail
Nava musikvideo
Maestro
Snakefingers INC pladeindspilning

4043 Blood Sweat Drum + Bass
4044 Ricky karsimanses

Blood Sweat Drum + Bass
mikrotonalitet

4045 Brand New Records
4046 Claus Behrens

Aarhus Calling
CD Indspilning

8.000,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
0,00

30.000,00
0,00

Musikudvalget finder de medsendte musikeksempler interessante både kompositions- og produktionsmæssigt,
og støtter derfor gerne mix og mastering af sangene.
Afslag
Afslag
Afslag
Blood Sweat Drum + Bass søger stadigt nye veje og anderledes tilgange i en stræben efter til stadighed at
udfordre og udforske bigband-formatet. Musikudvalget vil gerne støtte BSDnBs videre færd, og finder orkestrets
visioner for 2016 spændende og velvalgte i forlængelse af dette års mange vellykkede eksperimenter og
konstellationer.
Afslag
Aarhus Calling er en ambitiøs sangskrivercamp for vækstlag, professionelle og udenlandske sangskrivere, som
fandt sted for første gang i 2015 i forbindelse med SPOT og blev en succes. Musikudvalget vil meget gerne støtte
initiativet igen, da udvalget mener, at Aarhus Calling er en god mulighed for at styrke miljøet for professionel
sangskrivning i byen gennem inspiration, erfaring og netværk og samtidig skabe opmærksomhed om Aarhus
internationalt.
Afslag
Musikudvalget har behandlet AUTs to ansøgninger "AUT koncerter 2016" og "AUT jubilæum i 2016" samlet.
Udvalget vil gerne støtte AUTs mange interessante og udfordrende eksperimenter planlagt i jubilæumsåret
2016. Både de "almindelige" koncerter og jubilæumsarrangementerne vidner om et dybt og dygtigt engagement
i at udfordre kunstmusikken i samspil med andre musik- og kunstarter. Ligeledes lader det til, at AUTs arbejde
med at udbrede formidling af koncerterne bredere virker, og sikkert kan styrkes endnu mere i forbindelse med
de planlagte jubilæumsarrangementer.

4051 AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere
4052 AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere

AUT koncerter 2015
AUT jubilæum i 2016

100.000,00
0,00 Afslag

Marie Højlund inhabil og deltog ikke i behandlingen.

Marie Højlund inhabil og deltog ikke i behandlingen

4053 Lasse Kjærgaard Hørup Pedersen
4055 Mikkel Wedel Olsen

Deltaburst EP
Animeret Musik Video Serie

4056 Vokalgruppen Concert Clemens
4057 Marie-Louise Grund Petersen

Concert Clemens 2016
LHUMA EP

15.000,00
0,00

100.000,00
0,00

Musikudvalget har behandlet denne ansøgning i sammenhæng med samme ansøgeres andet projekt (nr. 4055)
med samme budget, "Animeret Musik Video Serie".
Udvalget vil gerne støtte bandets musik og relaterede aktiviteter i forbindelse med denne. Musikken er
ørehængende og veludført, og planerne bag virker gennemtænkte og velvalgte.
Afslag
Den aarhusianske vokalgruppe Concert Clemens er blandt de bedste kammerkor i Danmark, og arbejder
målrettet og ambitiøst med den vokale kortradition og dens fornyelse. Der søges mange udviklende
samarbejder, også på tværs af genrer. Projekterne i 2016 virker kunstnerisk velovervejede og musikalsk set
spænder de vidt.
Afslag

Maria Malmö's (a.k.a. MALMÖ) ønsker med sit kommende - andet - album, World Of Green, at fokusere "på
nerve og nærvær", og bedømt på projektbeskrivelsen, valg af samarbejdspartnere og kvaliteten af de
fremsendte sange, skulle der være gode muligheder for at lykkes med det. Musikudvalget støtter projektet med
håbet om, at MALMÖ med sit iørefaldende materiale vil kunne udvide sit publikum betragteligt.
4060 Maria Malmø

World Of Green

25.000,00

4064 Maja Barløse

‘Too Young’ - 2016 udgivelse af Fjer’s debut album

Musikudvalget vil gerne støtte Fjer’s plan i forbindelse med debutalbummet, der skal udkomme i efteråret 2016.
Udvalget mener, at ideen om at udsende 4 singler med dertilhørende musikvideoer hver måned op til denne er
10.000,00 en god plan i forhold til at opbygge momentum og opmærksomhed på pladen.

4065 Anna Bell Bentholm-Jensen
4066 Christian Windfeld Pedersen

Mix & Masterering Anna Bell album
FØRSTEPERSONENTAL, gennemførsel af international karriereplan "Den Unge Elite"

Musikudvalget vil gerne støtte færdiggørelsen af Anna Bells kommende album. Musikken er veludført og
bredtfavnende og med et skarpt fokus på den gode popsang og den fængende melodi. Således virker ideen om
10.000,00 også at satse på placering af sangene i andre medier som film, reklamer og TV-serier realistisk og god.
0,00 Afslag
Musikudvalget har valgt ikke at imødekomme ansøgningen. UNM festival 2016 er et godt initiativ og udvalget
anerkender projektets kunstneriske ambition, men ønsker i dette tilfælde ikke at prioritere puljens midler til et
projekt af en karakter, der synes primært at have et uddannelsesmæssigt øjemed. Dette skal ses på baggrund af
0,00 at budgettet hovedsageligt bestod af honorarer herunder til de studerende.

4067 Ung Nordisk Musik Danmark

UNM Festival 2016

4068 Mikkel Aagaard Christiansen

Sonja Halds andet album

Musikudvalget vil gerne støtte tilblivelsen af Sonja Halds andet album, da udvalget finder orkesterets musik og
25.000,00 tekstunivers forfriskende og gennemført. Derudover virker projektet gennemtænkt og veltilrettelagt.

EVERY VESSEL RECORDS AND DRAMATISES THE HISTORY OF ITS MANUFACTURE
ÆSKEN
Turne med traditionel kinesisk musik

Musikudvalget vil gerne støtte projektet "Every vessel records and dramatizes the history of its manufacture",
som eksperimenter med at fastholde den flygtige improvisationsmusik ved en række koncerter, i form af 3Dprintede skulpturer, der afspejler ændringer i de fysiske parametre for lyd og rum under koncertens varighed.
Projektet kulminerer i en produktion med tre daglige koncerter af 20-30min varighed, 6 dage om ugen, 4 uger i
træk, og tilblivelsen af i alt 72 unikke skulpturer. Udvalget finder eksperimentet innovativt og interessant, men
25.000,00 også udfordrende, og ser derfor frem til at følge tilblivelsen.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

4069 Every vessel records and dramatizes the history of its manufacture
4070 Sidsel bech Kiilerich
4072 Just B Communication

4075 Michael Lapp
4077 Mathias Samsing

4080 Soffie Viemose
4081 Mikko Mansikkala Jensen

4083 Live Foyn Friis

Particle Man Feat ZadeOne og Dj FMD
Tonny Flex

Musikudvalget vil gerne støtte projektet Particle Man Feat ZadeOne og DJ FMD, da udvalget mener at musikken
har en bred appel og samtidig har et kunstnerisk niveau, som gør projektet støtteværdigt.
Tilskuddet ydes primært til mix, mastering og promotion.

5.000,00
0,00 Afslag

Lowly - album, rejsevirksomhed og musikvideoer
Indspilning af konceptalbummet "Ad Infinitum"

Lowlys' musik er forfriskende, udfordrende og alligevel ligetil. Derfor vil musikudvalget gerne støtte de
forskellige aktiviteter, Lowly har planlagt at gennemføre i den kommende tid. På baggrund af bandets
momentum mener udvalget, at orkestrets planer for både album, rejsevirksomhed og musikvideoer virker
40.000,00 gennemtænkte og velvalgte.
0,00 Afslag

plateinnspilling

Live Foyn Friis er en af vores mest talentfulde og genremæssigt vidtspændende sangerinder og sangskrivere, der
ubesværet bevæger sig fra personlige fortolkninger af jazz-klassikere til eksperimenterende indiepop. Live Foyn
Friis' kommende projekt, der tilhører sidstnævnte genre, skabes i selskab med kompetente musikalske kræfter,
20.000,00 og Musikudvalget støtter indspilning og udgivelse (ekskl. fremstilling/tryk af fysiske eksemplarer).

4085 Esben Inglev

NovemberDecember pladeindspilning

4086 Maxence Lu Ali

Queer it up (queerfeministisk EP-produktion)

NovemberDecember's 2014-debut, albummet From The Swing Into The Deep, skabte med sit iørefaldende
folk/americana-inspirerede materiale velfortjent opmærksomhed, og de gode takter fortsætter på de nye sange,
der efter udskiftninger i bandet har fået yderligere rock-kant. Musikudvalget støtter derfor gerne
NovemberDecembers gennemtænkte indspilnings- og udgivelsesplan for det kommende album. Støtten kan dog
25.000,00 ikke anvendes til fremstilling/tryk af fysiske eksemplarer.
Marie Højlund inhabil og deltog ikke i behandlingen
Queer It Up's Shon* EP-projekt udfordrer med en erklæret kønspolitisk agenda den elektroniske musiks
stereotypiske rollemønstre, og tilbyder samtidig lytteren en elegant og kompetent udført musikoplevelse, som
Musikudvalget gerne støtter.
15.000,00

Marie Højlund inhabil og deltog ikke i behandlingen

O/RIOH's 2. EP er et selverklæret queer/feministisk pop-projekt, der ønsker at bidrage til en redefinition af hvad
pop er. Det sker ved at kombinere elektronisk kluborienteret musik med et kønspolitisk tekstunivers.
Musikudvalget støtter O/RIOH's ambition om en nuancering af genre-begreberne, og håber, at udvalgets
økonomiske opbakning vil bidrage til at fokusere projektet yderligere.
4087 Rikke Østergaard
4088 Asbjørn Hvelplund
4089 Mathias Korsgaard

O/RIOH 2.0
Lykkelige slutning
Musikvideoproduktion (You Work For Me Now)

15.000,00
0,00 Afslag
0,00 Afslag
The Boy That Got Away's har med udgangspunkt i debut-albummet af samme navn markeret sig som en af
Aarhus' mest interessante nye rockbands. Trioens nye materiale indikerer et stilskifte i en tungere retning, som
harmonerer fint med det planlagte produktions-set-up. Musikudvalget har på den baggrund valgt at støtte
bandets kommende EP-projekt.

4091
4092
4094
4095
4096
4099

EP indspilning
Ardent Spring Band EP-udgivelse
Pulses and Poor Perspectives
turné aktivitet 2016
Forårsprojekt 2016
Indspilning af album

15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nordisk lyd - melankoli og landskaber

10.000,00

Casper Simonsen
Erlend Benjamin Eggestad
Tobias Ro Mølkær Andreassen
Live Foyn Friis
SMÅ-koret
Broadway Killers

4107 Liva Møller Overgaard

Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Liva Møller Overgaards "Nordisk Lyd" er et koncertprojekt skabt ud fra ambitionen om at lade musik afspejle det
nordiske menneskes temperamenter og den omgivende natur. Musikudvalget har valgt at støtte konceptet, der
særligt er målrettet efter- og højskolepublikummet.

"Sheppards Højsang - erotiske salmer" udgør anden del af Jakob Sheppard Hermanns salmeprojekt, som med
inspiration fra bibeltekster - her Højsangen - og hverdagens tilskikkelser åbner for en interessant alternativ
tilgang til moderne salmeskrivning, som Musikudvalget gerne støtter.

I alt

4108 Jakob Sheppard Hermann

Sheppards Højsang - erotiske salmer

15.000,00
1.148.000,00

Marie Højlund inhabil og deltog ikke i behandlingen

