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Sagsnr.
4185
4288
4409
4410
4416
4421

Ansøger
Højlundkoret
Local Vocal
Jakob Baumgartner
Haveforeningen Moselund
Lystrup Musikforening
Leif Nielsen

4450 Martin Mygind Jensen
4464 Michel Svane

4518 Rasmus Bredvig

4523 Skt. Clemens Drengekor

4534 Gurli Octavia Koefoed Nielsen
4546 Copenhagen Soloists V/ Jonathan Ofir

4574 Foreningen det turkise telt

Projekttitel
Højlundkoret synger Johannespassionen
Local Vocal goes Dutch 2016
Album "Mer Endnu"
Moselund Festival
Koncert Sys Bjerre
Tounevirksomhed - international

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konsulentens begrundelse
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag

Habilitet

< Life
Indspilning af EP

Ghost of Belle Starr har et både klangligt interessant og stemningsfyldt
univers, planen over udgivelsen er ligeledes velovervejet og
velbegrundet. Musikudvalget vil derfor gerne give støtte til indspilning Marie Højlund erklærede sig inhabil og
forlod mødet.
15.000,00 samt mix, master og promotion.
0,00 Afslag

Captain Casanova - Forårs Tour 2016

Musikudvalget vil gerne støtte Captain Casanovas forårstour 2016 til
PR- og overnatning- og benzin-udgifter. Udvalget finder bandets planer
velgennemtænkte og godt planlagte og finder deres arbejdsomhed og
10.000,00 gå-på-mod forfriskende.

Skt. Clemens Drengekor arrangerer koncertturne til Færøerne.

Musikudvalget anerkender Skt. Clemens Drengekor som et dygtigt og
seriøst arbejdende kor, der bidrager til udviklingen af unge
sangtalenter i Aarhus. Den planlagte tur til Færøerne vurderes som en
relevant del af dette udviklingsarbejde, og udvalget støtter derfor
30.000,00 projektet. Støtten gives til transport.

Metanoia (Debutværk, 3 koncept ep'er)
Mozart - Messe i c mol (Den Store)

det turkise telt

4605 Live Foyn Friis
4624 Jens Jefsen

Innspilling av plate med FOYN
'A Secret Sigh'

4659
4660
4662
4667
4668
4669

Daniel Sommer Duets
António Silva Quartet
Stjernernes Knæ
Imaginaire Collectif September Tour
25-års jubilæumskoncert for koret LYT
Danske numre

Daniel Sommer
António Miguel Dias da Silva
Daniel Robinson
Anatole Buccella
Koret LYT
Kamille Lindholm

Bevilling

Musikudvalget finder ikke umiddelbart den kunstneriske
nødvendighed af det skitserede 3-EP-koncept godtgjort, men kan høre
stærke kvaliteter i det fremsendte demomateriale. Udvalget støtter på
5.000,00 den baggrund den videre udvikling af projektet.
0,00 Afslag
Det Turkise Telt har fortsat ambitioner om at styrke det kvalitative
niveau på arrangementets musikalske profil. Arrangementet virker
veltilrettelagt og dygtigt styret, og musikudvalget støtter gerne
arrangementet. Dog er det ikke muligt for udvalget at støtte med et
60.000,00 beløb, der afspejler de kraftigt voksende ambitioner.

25.000,00
0,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Musikudvalget vil gerne støtte Live Foyn Friis' indspilninger af nyt
album, da udvalget finder det musikalske udtryk originalt og på et højt
kunstnerisk niveau. Derudover virker valget af samarbejdspartnere
rigtigt ift. de nye sanges udtryk.
Afslag
Musikudvalget vil gerne give støtte til mix, master og cover art, da
udvalget finder Daniel Sommers kompositioner samt udformningen af
pladen af høj kunstnerisk kvalitet.
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag

4670 TAPE

4671 Benjamin Trærup
4672 Asbjørn Eggers
4673 Mikkel Møl Dalsgaard

4678 Støtteforeningen Aarhus Pigekor
4681 Esben Laursen
4682 Jakob Sørensen

TAPE juni-december 2016

Music for Lovers
Mere musik blandt de ældre
Sangskriverforløb

Musikudvalget finder INDRA's kommende projekt, Music For Lovers,
kunstnerisk interessant og udgivelsesplanerne fremstår
gennemtænkte. I betragtning af udvalgets økonomiske begrænsninger,
og de professionelle samarbejdspartnere, som INDRA har, har udvalget
valgt at øremærke den tildelte støtte til videoproduktionen. Det
bemærkes, at det er en forudsætning for tildelingen af støtten, at
20.000,00 videoprojektet gennemføres som skitseret i ansøgningen.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

Korrejse til Holland
Releasekoncert
Udgivelse af album med MeiMei Trio

Aarhus Pigekor har ved flere lejligheder bevist, at det er et kor på et
højt kunstnerisk niveau, og koret spiller en vigtig rolle i udviklingen af
sangtalenter i Aarhus. Indenfor sin genre tjener koret desuden som en
Jakob Næslund erklærede sig inhabil og
vigtig ambassadør for Aarhus. Musikudvalget støtter derfor gerne
forlod mødet.
20.000,00 korets rejse til Holland.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

4683 Foreningen Oppenheimer

Oppenheimer

4684 Kirstine Birk

CD-indspilning med Kirstine Birk, Helene Bak og Line Bøgh

4686 Julius Lykke
4688 Lars Bonefaas Poulsen
4689 Kristoffer Kjersgaard Nohrs

4691 Lasse Pedersen

Den 1. januar 2016 overtog Foreningen TAPE Mejlgade 53. Foreningen
TAPE er en sammenslutning af forskellige foreninger, arrangører,
pladeselskaber og eventskabere med særligt fokus på det musikalske
vækstlag. Musikudvalget vil gerne støtte det planlagte program i 2.
halvår af 2016, og dermed anerkende TAPEs engangerede og
kompetente indsats for at skabe et nyt vækstlagsspillested i Aarhus,
baseret på et langt forudgående udviklingsarbejde rundt omkring i
100.000,00 byen inden TAPE blev til.

Penge til indspilninger - Modest
Maskinstorms første single
DEADPALM

Deltaburst - Debut Album

Oppenheimer er efter Musikudvalgets opfattelse stadig en vigtig
begivenhed for musikmiljøet, som udvalget gerne støtter. Udvalget ser
positivt på de senere års udvikling af festivalen og den voksende
40.000,00 publikumsinteresse, samt det positive samarbejde med branchefolk.
Musikudvalget finder Kirstine, Helene og Lines musikalske samarbejde
interessant og vil gerne give støtte til indspilningen af udgivelse.
Stemmerne supplerer hinanden flot og understøtter stemningen i
5.000,00 musikken.
Musikudvalget vil gerne støtte Modest indspilninger til en EP, da
udvalget finder musikken vedkommende og pågående samt valget af
5.000,00 producer/lydtekniker passende ift. bandets musikalske udtryk.
0,00 Afslag
0,00 Afslag

Deltabursts blanding af rock og dance er effektiv og iørefaldende, og
duoen, der lejlighedsvist supplerer sig med gæstesolister er i fuld gang
med at opbygge et publikum både herhjemme og i Tyskland.
Marie Højlund erklærede sig inhabil og
Musikudvalget skubber gerne på den positive udvikling ved at støtte
forlod mødet.
10.000,00 indspilningen af Deltabursts debutalbum.

4692 Kunsthal Aarhus

4694 Esben Inglev
4695 Nils Sørensen

The Extra-Ordinary // We Are Watching You!

Som en del af arrangementsserien The Extra-Ordinary/We Are
Watching You fokuseres der i tre arrangementer særligt på, hvordan
billede, lyd og musik spiller sammen i dokumentationer.
Marie Højlund erklærede sig inhabil og
Arrangementerne fremtræder kunstnerisk interessante og
velovervejede, og de involverede musikalske kræfter lover godt for det forlod mødet.
20.000,00 endelige resultat. Udvalget støtter på den baggrund projektet.

Udvidet promotion til NovemberDecembers 2. udgivelse
Brothers Moving - Indspilning, album nr 2

Musikudvalget har valgt at støtte NovemberDecember med udvidet
promotion i Danmark og Tyskland, da udvalget finder formålet både
15.000,00 meningsfyldt og velbegrundet.
0,00 Afslag

4696 I Just Came From The Moon

Indspilning af debutplade

4697 Tobias Holmbeck

Narcosatanicós 2. LP produktion/mastering

4698 Marie-Louise Grund Petersen

LHUMA EP

I Just Came From The Moon er velspillende og har et relevant
momentum. Musikudvalget vil derfor gerne give støtte til indspilning,
5.000,00 mix og master.
Musikudvalget vil gerne støtte Narcosatanicós produktion, da udvalget
finder bandets støjrock velspillet og samtidig stadigt søgende og
5.000,00 eksperimenterende ifht. det musikalske udtryk.
Musikudvalget vil gerne støtte produktion samt mix og master af
LHUMAs EP og finder især de medsendte skitser interessante og
15.000,00 originale.

The Jackals
Dea Marie

The Jackals er et velspillende rock-pop band, der med energi og
iørefaldende melodier også har skabt opmærksomhed gennem
Karrierekanonen. Musikudvalget støtter mix og mastering af bandets
5.000,00 debutudgivelse.
0,00 Afslag

4701 Frederik Sybrandt Hansen
4702 Dea Marie Kjeldsen

4703 Cristian Vogel

4704
4706
4707
4709

Martin Aagaard Jensen
Pernille Gunvad
Snow Kite
Cecilie Mæhl

4710 Vi Leger Musik

Agnete og Havmanden

Musikudvalget vil gerne støtte Christian Vogel's tværkunstneriske
projekt Agnete og Havmanden. Udvalget finder projektet
gennemarbejdet og samtidig udfordrende fx. igennem sin inddragelse
af flere rum, teknologi og borgere. Projektet fremstår derfor både
dragende og inspirerende i sit forsøg på at intensivere oplevelsen og
sanseligheden hos publikum, bl.a. via avanceret lydteknologi,
25.000,00 hvorigennem lyden bliver spatialiseret og derved omslutter publikum.
Musikudvalget vil gerne støtte Oxx vinyludgivelse "Night and The City",
dog kan støtten ikke anvendes til tryk. Udvalget finder orkestrets
Marie Højlunds evt. inhabilitet
musikalske udtryk overbevisende og intenst og valget af
producer/lydtekniker passende.
diskuteret. Ikke fundet inhabil.
Afslag
Afslag
Afslag

Oxx "Night and The City" Vinyltryk
Pernille Gunvad EP
Snow Kite
Udgivelse

5.000,00
0,00
0,00
0,00

Indspilning og produktion af ep

Musikudvalget vil gerne støtte Vi Leger Musik med indspilning og
produktion af en EP, da udvalget finder musikken original og valget af
5.000,00 producer godt.

4711 Simon Gorm Eskildsen

Simon Eskildsen Trio

4713 Aarhus Post-Orkester

75års Jubilæumskoncert

4714 Julie Hugsted
4715 Scott Westh
4717 Sebastian Lowe

Juka: professionel produktion og udgivelse af EP
Svendestykket
On the Breath of Birds: A Musical Journey from Denmark to New Zealand

4718 Soffie Viemose
4720 mathias maagaard gregersen

Lowly - musikvideoer, plade og koncertvirksomhed
Snakefingers INC 12" Vinyludgivelse

4721 Foreningen de Splittergale

Splittergal Sigøjnerfestival

4722 Foreningen Kulturgyngen
4723 Pernille Aidt
4724 Louise Harring Boll

Aarhus Folk Festival
Scandinavian Mood
Omfavnet af Lyd

Musikudvalget har valgt at støtte Simon Eskildsen Trios bestræbelser
på at nå ud til et større publikum med sine interessante, undertiden
improvisations-baserede, kompositioner gennem udgivelsen af trioens
debutalbum. Musikudvalget støtter ikke trykning og NCB, og den
bevilgede støtte kan alene bruges til dækning af omkostninger i
forbindelse med indspilning (excl. honorarer) og
5.000,00 markedsføringsmæssige tiltag (PR) i forbindelse med udgivelsen.
Århus Post-Orkester afholder sin 75-års jubilæumskoncert med et
særligt fokus på unge musikere. Musikudvalget anerkender det
arbejde, orkestret yder for at inspirere unge til at spille
blæseinstrumenter, og dets medvirken til udvikling og igangsætning af
10.000,00 talenter. På den baggrund støtter udvalget projektet.
0,00 Afslag
0,00 Afslag
0,00 Afslag
Musikudvalget vil gerne støtte Lowly's musikvideo og
koncertvirksomhed, da udvalget finder planerne og
samarbejdsparterne velvalgte og interessante. Udvalget ser sig dog
ikke i stand til at støtte den nye plade, da der ikke foreligger
25.000,00 lyttemateriale (demoer/skitser) dertil endnu.
0,00 Afslag

Nanna Schannong erklærede sig inhabil
og forlod mødet

Musikudvalget vil gerne støtte de Splittergales Sigøjnerfestival 2016,
da udvalget anerkender og værdsætter de Splittergales arbejde med at
tilføre vækstlaget inspiration og kraft i mødet med musikken, hvor der
på tværs af kulturskel etableres og skabes værdifulde møder og nye
15.000,00 samarbejder.
Aarhus Folk Festival er en nystartet folkemusikfestival, der arbejder for
at udbrede kendskabet til folkemusikken og for at styrke de
folkemusikalske vækstlag i Aarhus. Der er folk med stor viden om
genren bag arrangementet, og Musikudvalget hilser initiativet
velkomment.
25.000,00
0,00 Afslag
0,00 Afslag

4725 ORA - Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere
4726 Jakob Schmitz Mouridsen
4727 hvid støj sceneproduktion

Musikerdag Aarhus 2016
Musikuddannelsespraktik for Unge Musiktalenter i Grønland (MUMG) 2016
Indspilning af 'Syv Sange' til undervisningsbrug

10.000,00
0,00
0,00

4728
4729
4730
4731

Turné i Tyskland og Holland i forbindelse med international album release
Lejlighedssange til enhver Lejlighed
Territorium EP
højskolesange - bookingvideo

10.000,00
0,00
0,00
0,00

Postyr Project I/S
Kirstine Fogh Vindelev
Upopulær mekanik
Sofie Christiansen

Marie Højlund erklærede sig inhabil og
forlod mødet

Musikudvalget støtter gerne ORA's "Musikerdag", som er et godt og
gennemtænkt projekt til inspiration og konkret hjælp for
vækstlagsmusikere i Aarhus.
Afslag
Afslag
Musikudvalget har valgt at støtte Postyr Projekts turné i Tyskland og
Holland, da projektbeskrivelsen er veludført og gennemtænkt og
timingen er god.
Afslag
Afslag
Afslag

Ole Jørgensen erklærede sig inhabil og
forlod mødet

4733 Foreningen Sun Ship
4734 Henning Stærk

11-Tsuki Jazzfest 2016
Henning Stærk album 2016

Musikudvalget vil gerne støtte 11-Tsuki Jazzfest 2016 ambition om at
præsentere noget af det bedste samtidsjazz netop nu. Udvalget finder
specielt den ikke-lokale del af det foreløbige program interessant og
25.000,00 velvalgt, hvorimod det lokale fremstår mindre overbevisende.
0,00 Afslag
Jakob Buchanans kompositionsprojekt Rosenhøj rummer interessante
kunstneriske potentialer, og tanken om at indspille
kompositionsskitserne i trio-format virker velovervejet og relevant for
det samlede projekt. De vedlagte kompositioner lover godt for
projektet, som Musikudvalget derfor gerne støtter.

4737 Jakob Buchanan

Rosenhøj

30.000,00

4738 Stine Kloster

Aarhus Psych Fest 2016

Musikudvalget vil meget gerne støtte Aarhus Psych Fest 2016.
Udvalget finder at både festivalens placering og profil er relevant i
forhold til andre af Aarhus mange festivaler. Pga. festivalens nye
organisatoriske konstruktion i et øget samarbejde med Radar, støtter
musikudvalget derfor konstruktionen af et udendørsmiljø på
Godsbanen og andre aktiviteter "længere ude" i byrummet igennem
15.000,00 tværkunstneriske indslag såsom installationskunst og interaktiv kunst.

4739 Søren Raaschou

Schwarze Fiktion - Neon Limbs

4740 Christian Windfeld
4741 Sofie Kroer

FØRSTEPERSONENTAL "Rotunda"
Entrance (Music-Video)

4746 Mikas Bøgh Olesen

Bangin Bülows meets Gilad Hekselman

4747 Frederik Emil Bülow

CD produktion og udgivelse med Hæmsk trio

0,00 Afslag

Marie Højlund erklærede sig inhabil og
forlod mødet

Musikudvalget støtter gerne Christian Windfelds udgivelse Rotunda,
der sætter fokus på det akustiske slagtøjs samspil med de
stedspecifikke akustiske forhold i Mindeparkens mindesmærke for
10.000,00 faldne i 1. Verdenskrig.
0,00 Afslag

Musikudvalget finder Bangin Bülows musikalske udvekslings- og
indspilningsprojekt med den amerikanske guitarist Gilan Hekselman
spændende og til potentiel langsigtet gavn for ikke blot orkestret selv
men også Aarhus' jazzmiljø.Udvalgets støtte kan anvendes til
rejseomkostninger, studietid, mix og mastering. Musikudvalget støtter
15.000,00 ikke eksemplarfremstilling (tryk mv.).
Musikudvalget finder kompositioner og udførsel af høj kunstnerisk
kvalitet, og vil derfor gerne støtte Hæmsk Trio med henblik på mix og
5.000,00 master af deres CD.

Musikudvalget vil gerne støtte musikvideoen til "Don't Get Me
Wrong", da udvalget finder, at You Work For Me Now's musik er
iørefaldende og veludført. Derudover er overvejelserne og planerne
5.000,00 med videoen gennemtænkte og velbegrundede.
0,00 Afslag

4748 Sune Willink
4749 Anders Bech Nielsen

Musikvideo til You Work For Me Now's første single, "Don't Get Me Wrong"
Stone Cadaver

4750 Katrine Rea Stochholm NIelsen

Musikvideo og releasekoncerter

0,00 Afslag

4751 Horsbøl / Rose Balliancen
4753 Sun Ship

Med bladet fra munden
The Golden Years Of Aarhus

0,00 Afslag
0,00 Afslag

Nanna Schannong erklærede sig inhabil
og forlod mødet
Nanna Schannong erklærede sig inhabil
og forlod mødet

4781 Sct. Pauls Cantori, Aarhus

I alt

4783 JAM LINK INTL

Sæsonplan efteråret 2016

AARHUS REGGAE FESTIVAL 2016

Sct. Pauls Cantori, har gennem de senere år markeret sig stærkt som
formidler af klassisk musik i Aarhus og i efteråret 2016 planlægges flere
spændende koncerter. Musikudvalget vurderer, at det kunstneriske
niveau er højt og repertoiret ambitiøst, og støtter på den baggrund
30.000,00 projekterne.
Aarhus Reggae Festival præsenterer for andet år i træk aktuelle
reggaenavne i samarbejde med Voxhall, og udvikler i år
festivalkonceptet yderligere. Musikudvalget støtter gerne initiativet,
30.000,00 som er til glæde for både publikum og det aktive lokale reggaemiljø.
717.000,00

