
Hjælpepakke til kulturlivet 2021 - Pulje til mindre kulturaktører

Sagsnr. Sagsbehandler Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Sekretariatets Indstilling

11691 Lene Øster SPOR festival SPOR festival 150.000,00 150.000,00
Der ydes tilskud til de beskrevne aktiviteter, der vil være en relevant platform for kunstnere, publikum m.fl., og 
som medvirker til en global udveksling, som forventes at inspirere og udvikler det aarhusianske musikliv.

11695 Lene Øster Kulturforeningen Aarhus Volume Genstart af Aarhus Volume 150.000,00 150.000,00
Der bevilges tilskud til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter; koncerter og festivaler rettet mod det musikalske 
vækstlag og til udvikling af organisationen og dens rolle i det aarhusianske kulturliv. 

11704 Lone Jensen Opgang2 Genstart - Opgang2 Turnéteater 150.000,00 150.000,00 Der bevilges tilskud til genstart af kunstneriske aktiviteter som beskrevet i ansøgningen. 
11711 Lene Øster Aabyhøj Amatør Teater skift af gulv i publikum sal 100.000,00 0,00 Afslag
11717 Rakel Nåvik Institut for (X) 8000 REBOOM 150.000,00 150.000,00 Der bevilges tilskud til de beskrevne aktiviteter, der skal understøtte de unge på og bag scenen. 

11718 Maria Work Nygård Galleri Image Kunsthal Galleri Images tværfaglige aktivitetsprogram september- november 2021 150.000,00 150.000,00
Der bevilges tilskud til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, der bl.a. er at genetablere det internationale såvel 
som det lokale netværk, samt arbejde på større synlighed for kunsthallen Galleri Image.  

11719 Mette Damm Aarhus Litteraturcenter Genstart af litteraturen i Aarhus 150.000,00 150.000,00
Der gives tilskud til de beskrevne aktiviteter, der skal genstarte de frie kunstneres virke i Aarhus ved bl.a. at sætte 
fokus på talentudvikling.

11721 Rakel Nåvik Juxtapose Art fair Juxtapose Art Fair 50.000,00 50.000,00
Der bevilges tilskud til afvikling af messen, som bl.a. indebærer at afvikle events, skabe netværk og forbindelser 
mellem besøgende og  kunstnere. 

11723 Lena Øvig Teater Fluks Hjælpepakke til Kulturlivet - mindre aktører 50.000,00 50.000,00
Der ydes tilskud til de aktiviteter Teater Fluks har planlagt i forbindelse med genstarten af det aarhusianske 
kulturliv. 

11725 Lena Øvig Øst for Paradis ApS alm drift 150.000,00 150.000,00

Der ydes tilskud til de beskrevne aktiviteter, hvor Øst for Paradis, som art cinema, præsenterer store og små film 
fra hele verden, afholder festivaler og filmdage og derigennem formidler kunstbiografens unikke kulturtilbud. 
Tilskud og støtte til Art Cinema er funderet i Filmloven og udmøntningen fra Det Danske Filminstitut, der er 
godkendt af EU Kommisionen.

11727 Mette Damm Fatter Eskil Live ApS Live & Liv til folket 150.000,00 150.000,00

Der gives tilskud til genstart af liveprogram på Fatter Eskil med bl.a. tidlige weekendkoncerter, upcoming-
onsdage og torsdags-jam. Tilskuddet gives til honorering af musikere samt lyd- og lysteknikere. Udbetaling af 
tilskud og støtte til Fatter Eskil Live Aps er funderet i den statslige honorarstøtteordning under Slots- og 
Kulturstyrelsen. 

11730 Rakel Nåvik Foreningen Drifters (til Alter Festival) Alter 2021 100.000,00 100.000,00
Der bevilges tilskud til det beskrevne indhold, og dermed til gennemførelsen af festival og koncerter hen over 
efteråret 2021. 

11733 Maria Work Nygård Aarhus Billedkunstcenter Genstart af Billedkunstområdet 150.000,00 150.000,00

Der bevilges tilskud  til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, der bl.a. er at genoptage aktivitetsniveauet inden 
for billedkunstområdet og at udvikle og afholde aktiviteter, der bl.a. skal skabe netværk og større synlighed for 
billedkunstnere.  

11734 Lena Øvig Teater freeezeProductions Hjælpepakke til genstart til teater freezeproductions 150.000,00 150.000,00
Der ydes tilskud til de beskrevne aktiviteter, så teatret kan opretholde sin lokale, nationale og internationale 
aktivitet, og blive ved med at skabe et godt varemærke for Aarhus

11735 Lene Øster Between Music Between Music 150.000,00 150.000,00 Der bevilges tilskud til kunstneriske aktiviteter og udviklingsaktiviteter i 2021. 

11736 Lone Jensen Gellerup Art Factory Genstart af samarbejdet Gellerup Art Factory 150.000,00 150.000,00

Der bevilges tilskud til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet mellem 
professionelle kulturaktører i Gellerup og genstarte kulturaktiviteterne i området, så de bliver tilgængelige for 
flest muligt. 

11737 Rakel Nåvik Foreningen Huggeormen, tidligere Marksneglen Huggeormen/kultur/genrejsning 50.000,00 50.000,00
Der bevilges tilskud til det beskrevne indhold, og dermed til afholdelse af workshops og netværksmøder med 
involvering af lokale og internationale kunstnere.

11738 Rakel Nåvik Blood Sweat Drum+Bass BSD+B aktiviteter 2021 50.000,00 50.000,00
Der bevilges tilskud til det beskrevne indhold, og dermed koncerter med tarifmæssig aflønning af musikere og 
anden indholdsproduktion.

11741 Mette Damm Litteraturen på Scenen Aarhus Oplæst 100.000,00 100.000,00
Der ydes tilskud til de beskrevne aktiviteter, der kanaliserer honorarer ud til forfattere, og gør det muligt for det 
aarhusianske litteraturpublikum at kunne mødes, lytte og diskutere litteraturen igen.

11743 Lena Øvig himherandit productions Q&A Art Space 150.000,00 150.000,00

Der ydes tilskud til de beskrevne aktiviteter, hvor himherandit  søger en tydelig lokal forankring, hvor målet er et 
bygge et solidt fællesskab i Aarhus, sammen med oplagte partnere som LGBT+ Huset og Ungdomskulturhuset i 
Aarhus.

11744 Rakel Nåvik Aarhus Pride Aarhus Pride 10 års jubilæum 150.000,00 150.000,00 Der bevilges tilskud til det beskrevne indhold, og dermed til koncerter, arrangementer og jubilæum. 

11746 Maria Work Nygård Spanien 19C Spanien19C 150.000,00 150.000,00

Der bevilges tilskud til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, der går på at udvikle og afholde aktiviteter på 
udstillingsstedet, som er blevet ramt af nedlukningen, da udstillingerne ofte er af en sådan karakter, at de 
kræver fysisk tilstedeværelse og nærvær.  

11747 Mette Damm En hemmelig klub I/S Rituelle lege 100.000,00 0,00 Afslag

11748 Maria Work Nygård TONE SPRING + FRAGMENTER AF FLUGT 100.000,00 100.000,00
Der bevilges tilskud til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, der omhandler at genoptage udviklingen af et 
netværksbaseret tværæstetisk værk.

11749 Lone Jensen Neighbourhood Remarks / Sigrids Stue Sigrids Stue 100.000,00 100.000,00
Der gives tilskud til at genstarte institutionens aktiviteter, herunder residencies og forløb, der involverer børn og 
unge. 

11751 Maria Work Nygård Elle-Mie Ejdrup Hansen Linies 1995 - 2023/25 150.000,00 150.000,00

Der bevilges tilskud til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter. Ansøger har haft et højt aktivitetsniveau og 
dermed fået momentum med meget omtalt udstilling i Rusland og muligt samarbejde med AROS om udstilling, 
men har grundet nedlukning haft manglende salg og mangler derfor midler til videreudvikling. 

11753 Lene Øster FORENINGEN FOR ELEKTRONISK UNDERGRUNDSMUSIK Feum pres. live electronic music 150.000,00 0,00 Afslag
11754 Mette Damm Lyd+Litteratur Festival Podcasts, koncertoplæsninger og ny hjemmeside til Lyd+Litteratur 100.000,00 100.000,00 Der ydes tilskud til Lyd+Litteratur Festivalens beskrevne genstartsaktiviteter.

11755 Mette Damm Kulbroens Venner Kulbroen kulturinstitution, 'High Dining' & udstilling 150.000,00 100.000,00
Der ydes et tilskud på 100.000 kr. til at genoptage driften af den nye, åbne kulturinstitution ved Kulbroen samt 
genstartsnedslag vedr. udendørs udstilling og dialog om Kulbroens potentialer som kulturinstitution.



11756 Lone Jensen UNCOVERmusic Langenæs Kulturfestival 2021 150.000,00 0,00 Afslag

11759 Lena Øvig dadadans Cirkus Ensomhed 50.000,00 50.000,00
Der ydes tilskud til arbejdet med at projektet Cirkus Ensomhed kommer med i Performing Europe og at 
genetablere momentum omkring projektet både lokalt i kommunen og i regionen. 

I alt 3.800.000,00 3.250.000,00
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