
Tildelinger Gellerup Kulturmidler, Den Store Pulje - 2. runde af 2021
Sagsnr. Ansøger Titel Ansøgt beløb Bevillingen Begrundelser for beslutning
11084 Brabrand Billedskole Kunst i Byparken 55.000,00              55.000,00      Brabrand Billedskole er et nyopstartet fritidstilbud for børn og unge mellem 10 - 15 

år som bor i Gellerup. Billedskolen har siden sin etablering løbende afholdt 
forskellige popup udstillinger i den nye bypark. Der søges midler til at gennemføre et 
1-årigt udstillingsprogram med billedskolen i Gellerups bypark.
Bevillingsudvalget finder at projektet er godt og interessant. Der er endvidere stor 
opbakning til, at der kommer flere fritidsilbud til børn og unge indenfor de 
kunstneriske og kreative område i Gellerup.

11177 UNCOVERmusic PLÆNEkoncerter 2021 Gellerup - Toveshøj 225.390,00            200.000,00    Et nyt og spændende tiltag, som har potentiale til at få et stort publikum i Gellerup. 
Bevillingsudvalget vil derfor gerne støtte op om projektet med midler.

11185 Information Vest, Aarhus Kommune Gellerup i børnehøjde - bogudgivelse 75.675,00              75.675,00      Et rigtig fint projekt, som er en udløber af et godt samarbejde mellem Information 
Vest og Mødesteder II.  Projektet vil udgive en bog med billeder og tekster fra børn, 
som har deltaget i Mødesteder II.  Mere end 400 fotografier har børnene taget i 
området med et
farverigt og meget anderledes (positivt) udtryk og vinkel, end dem vi ofte støder på 
eller selv videregiver. Bogen vil således give et anderledes positivt billede af Gellerup 
set børns øjne. Bevillingsudvalget glæder sig til at se den færdige bog.

11020 David Ramirez Gomez AFTRYK III 60.000,00              -                  Afslag

11049 Neighbourhood Remarks / Sigrids Stue værksteds-container 50.000,00              -                  Afslag
11064 Pernille Helberg Stentoft Mødesteder III 73.150,00              73.150,00      Et godt projekt, som bevillingsudvalget tidligere har støttet og som roses fra flere 

sider. Ansøgningen imødekommes derfor. 
I ansøgningen fremhæves det at projektet er på vej til at blive en tradition for de 
lokale skoler omkring Gellerup. Det finder bevillingsudvalget er rigtig godt, men 
mangler samtidig viden om, hvorledes skolerne arbejder med projektet før og efter 
vandringerne og hvilken forskel de kan se forløbet gør for eleverne. Dette ønskes 
belyst i den afsluttende evaluering ligesom det ønskes beskrevet, hvorledes skolerne 
fremover tænker sig ind i projektet blandt andet i forhold til finansiering af 
forløbene.

11008 ARABISK DANSK KULTURHUS INTERNATIONAL KVINDER KONFERNCE 65.000,00              -                  Afslag 
11025 Bazarjazz Bazarjazz Sommer 50.000,00              50.000,00      Bevillingsudvalget støtter med glæde projktet med 50.000kr. Vi ser det som et flot 

initiativ, som vi meget gerne ser mere af. 
11078 Fo-aarhus Den poetiske hjertestarter 106.500,00            -                  Afslag
11136 Grim Fest aps 8220 Grim Vejfest 370.650,00            -                  Under behandling
11156 ARABISK DANSK KULTURHUS LÆS OG VIND 35.000,00              -                  Afslag
11851 Sigrids Stue Neighbourhood Remarks 150.000,00            150.000,00    Sigrids Stue har udviklet sig på meget fin vis i Gellerup, og er en kendt

og benyttet kulturaktør i området. Gennem fine kunstneriske
processer, artist in residencies mm., formår Sigrids Stue at lade kunsten
vokse ud i byrummet i Gellerup.

I alt 1.316.365,00        603.825,00    


