
Hjælpepakke til kulturlivet 2021 - Puljen til større kulturaktører

Sagsbehandler Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Sekretariatets Indstilling

Ole Jørgensen 11794 Aarhus Festuge Aarhus Festuge 331.606,00 217.106,00

Der bevilges kr. 217.106,00 til at dække et forventet underskud for 2021.

Underskuddet skyldes covid-19 relaterede udfordringer ifm. planlægning og afvikling af Aarhus 
Festuge 2021. 

Maria Work Nygård 11840 Godsbanens Driftsorganisation Godsbanens Driftsorganisations plan for genstart af Kulturlivet i Aarhus 3.598.415,00 3.598.415,00

Bevillingen gives for at Godsbanens Driftsorganisation kan opretholde sin drift i forbindelse med 
udlejninger, værkstedsaktiviteter og salg, samt at kunne understøtte et genstartsinitiativ, der 
både er et bredt samarbejdsprojekt og samtidig en musikfestival, der har fokus på ungemiljøet i 
byen. 

Mette Damm 11842 Naturhistorisk Museum Sådan bidrager Naturhistorisk Museum til en god genstart af det aarhusianske kulturliv 1.235.688,00 1.235.688,00
Bevillingen gives for at museet kan opretholde et højt aktivitetsniveau ift. udstillinger, 
arrangementer og publikumsaktiviteter.

Rakel Nåvik 11848 Filmby Aarhus Filmby Aarhus 2021 2.500.000,00 2.500.000,00

Der bevilges 2.500.000 kr. til at hjælpe med at dække underskuddet i 2021. 

Bevillingen skal afhjælpe tabte erhvervslejeindtægter og understøtte øget aktivitet for at for at få 
gang i filmkulturen og filmproduktionerne efter COVID19. Bl.a. gennem initiativ med fokus på 
filmmusik frem mod Music City 2022. 

Lene Øster 11853 Den Selvejende Institution Godsbanen
Godsbanen genstarter kulturen med musik, lyd og komposition på Åbne Scene samt 
Æstetisk Aktuelt for det professionelle kultursegment I Aarhus 789.634,00 789.634,00

Der bevilges kr. 789.634 til at dække forventet underskud for 2021.

Bevillingen målrettes det dokumenterede underskud, der skyldes, at institutionen har iværksat en 
række nye tiltag ifm. genstart for at at styrke den videre udvikling af byens kulturliv. 

Mette Damm 11871 Den Gamle By Hjælpepakke til kulturlivet 2021 2.439.000,00 2.439.000,00

Der bevilges 2.439.000 kr. til at dække forventet underskud for 2021. 

Bevillingen gives, så museet kan opretholde sit høje aktivitetsniveau og arbejde frem mod 
afholdelse af ”Jul i Den Gamle By” - der tiltrækker et stort publikum - på normalt niveau. 

Maria Work Nygård 11911 Kunsthal Aarhus Hjælpepakke til større kulturaktører 64.251,00 64.251,00

Bevillingen gives for at kunsthal Aarhus kan opretholde et højt aktivitetsniveau ift. udstillinger, 
arrangementer og publikumsaktiviteter som især i forbindelse med den meget omtalte Go 
Extreme udstilling er i en positiv udvikling.

Mette Damm 11914 ARoS Aarhus Kunstmuseum Covid-19 2021 3.331.053,00 3.331.053,00

Der bevilges 3.331.053 kr. til at dække forventet underskud for 2021. 

Med bevillingen kan ARoS fortsat udbyde ambitiøse udstillinger, der kan tiltrække både de lokale 
samt turisterne til Aarhus. Dertil bidrager museet med samarbejder med andre lokale 
kulturinstitutioner og kulturaktører såsom SPOT festival, Aarhus Festuge og Jazz Festival til 
genstarten af det aarhusianske kulturliv. 

Lena Øvig 11917 Teater Katapult Genstart 2021 Katapult 201.490,00 201.490,00

Der bevilges 201.490 kr. til at dække forventet underskud.
Bevillingen gives dels grundet billetomsætningsnedgang. Derudover vil Katapult være med til at 
genstarte det  aarhusianske kulturliv med fokus på Katapult Akademiet, borgerkonceptet 
StorySlam og en ny lokal professionel teaterproduktion, og samtidig støtte lokale aktører inden 
for scenekunst.

Ole Jørgensen 11922 SPOT Festival SPOT Festival 452.000,00 452.000,00

Der bevilges kr. 452.000,00 til at dække forventet underskud på regnskab 2021.

Med bevillingen vil ansøger fastholde og udvikle samarbejder og partnerskaber med lokale, 
nationale og
internationale operatører i de kommende år, da det både sikrer festivalen muligheder for fysisk 
udvidelse og
sikrer festivalensrelevansfor både publikum, musikbranche og orkestre/musikere.

Lena Øvig 11924 Teater Refleksion Teater Refleksions bidrag til genstart af det aarhusianske kulturliv 350.000,00 350.000,00

Der bevilges 350.000 kr. til at dække forventet underskud.
Bevillingen gives for at Teater Refleksion kan genåbne teatret  med det største program hidtil, 
bl.a. pga. at "Corona-druknede" 30-års jubilæum i 2020 og aflyste forestillinger fra 2020/21, der 
er blevet flyttet til 2021/22. Et program, der både rummer gadeteater, egne forestillinger og 
gæstespil samt workshops for familier. 

I alt 15.293.137,00 15.178.637,00
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