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Sagsnr.
11947

Kategori
Tværgående

Sagsbehandler
Lena Øvig (LØ)

Ansøger
Aarhus Teater

Titel
Teater Til Tiden - på scenen i Aarhus

Ansøgt beløb 2022
Ansøgt beløb 2023
40.000,00

12082

Klassisk musik

Lena Øvig (LØ)

Den Jyske Opera Aarhus Sym Opera i Parken 2022

200.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00 Vi er glade for at kunne medvirke til at Opera i Parken efterhånden er en
tradition i Aarhus Kommune, hvor opera og klassisk musik formidles på en let
tilgængelig og levende måde, under uformelle rammer. Der ydes et tilskud på
75.000 kr. fra Kulturarrangementspuljen og et tilskud på 50.000 kr. fra
Eventpuljen. Udover tilskuddet tildeles 2 uges gratis visning på de digitale
informationsskærme. Arrangør skal selv designe spottet jf.
https://infostanderaarhus.dk/index.htm og sende direkte til ITK. Værdien af
spottet er 14.000 kr. eks. moms.
Aarhus Kommune opfordrer tilsagnsmodtager til at kontakte Music City Aarhus
sekretariatet med henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

12167

Dans

Lena Øvig (LØ)

Bora Bora

Move Your Mind Festival 2022

220.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00 Kulturarrangementspuljen er glad for at kunne støtte ”Move Your Mind
Festival” med et tilskud på 75.000 kr., til de fire ugers danseforestillinger samt
foredrag, debatter, samtalesaloner, film og workshops.

12042

Teater

Maria Work Nygård (RMWN) MusicalDanmark

CANDLE IN THE WIND - En brændende hyldest til 70'erne

100.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00 Kulturarrangementspuljen støtter gerne en festlig hyldest i musicalform af
70'erne og den kultur, der fulgte med dette årti. MusicalDanmark støttes
derfor med 50.000 kr. til at afholde nyskabende musikforestillinger med
ambitionen om at få publikum tilbage igen og opleve live og sammen i Aarhus.

0,00

Ansøgt beløb 2024

0,00

Bevillinger 2022

40.000,00

Bevillinger 2023

0,00

Bevillinger 2024

Sekretariatets indstilling
0,00 Aarhus Kommune støtter gerne fejringen og markeringen af dansk teaters 300års fødselsdag i 2022. Samarbejdsprojektet mellem aarhusianske
kulturinstitutioner og Teatermuseet i Hofteatret støttes med et tilskud på
40.000 kr. til det store teater- og kulturhistoriske udstillings- og
formidlingsprojekt Teater Til Tiden – på scenen i Aarhus.

Aarhus Kommune opfordrer tilsagnsmodtager til at kontakte Music City Aarhus
sekretariatet med henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

12054

Tværgående

Maria Work Nygård (RMWN) Life Exhibitions

2030 NOW - Tænke Handle Skabe

200.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00 Kulturarrangementspuljen støtter gerne en kunstnerisk formidling og
synliggørelse af et så højaktuelt emne som klimaudfordringerne, hvor der også
peges på muligheder for at handle og skabe. Vi opfordrer ansøger til at tage
kontakt til Aarhus Events angående relevante og mulige placeringer af eventet,
så begivenheden får mest og bedst mulig opmærksomhed fra besøgende og
borgere.
Der ydes et tilskud på 50.000 kr. fra Kulturarrangementspuljen og et tilskud på
50.000 kr. fra Eventpuljen. Udover tilskuddet tildeles 2 uges gratis visning på de
digitale informationsskærme. Arrangør skal selv designe spottet jf.
https://infostander.aarhus.dk/
og sende direkte til ITK. Værdien af spottet er 14.000 kr. eks. moms.

12043

Litteratur

Mette Damm (MD)

Vild med Ord

Vild med Ords Litteraturfestival 2022

11843

Klassisk musik

Ole Jørgensen (OAJ)

Birgitte Bærentzen Pihl

Vild-vildere Vivaldi/Sjostakovitj

12053

Rytmisk Musik

Ole Jørgensen (OAJ)

Kulturforeningen Aarhus VoluVækstlaget står sammen

12079

Rytmisk Musik

Ole Jørgensen (OAJ)

Den Grimmeste ApS

12096

Rytmisk Musik

Ole Jørgensen (OAJ)

Aarhus Vocal Festival - AAVF AAVF 2022 - Transformations

GrimFest 2022

150.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00 Vild med ORD er en årligt tilbagevendende lokalt forankret og levende festival
med spændende tematikker - i år med temaet Exofiktion, der i fiktive termer
fortæller om personer fra fortiden – og særligt bipersoner. Festivalen ønsker at
være med til at sætte skub i kulturlivet igen og skabe en litteraturfestival, der
reflekterer tiden og det litterære miljø. Der bevilges 75.000 kr. fra
Kulturarrangementspuljen.

40.000,00

0,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Afslag

0,00

100.000,00

0,00

0,00 Ansøgningen imødekommes, da projektet medvirker til at præsentere
ungdomskultur produceret i Aarhus. Projektet forventes at give opmærksom på
Aarhus som en by med et levende ungdomskulturmiljø. Aarhus Kommune
opfordrer tilsagnsmodtager til at kontakte Music City Aarhus sekretariatet med
henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00 GrimFest har i sin levetid udviklet sig til at være en markant begivenhed i det
aarhusianske og danske musikliv. Gennem sit program medvirker GrimFest til
at der bliver præsenteret både etablerede og up-coming navne på den nyeste
Aarhus Kommune opfordrer tilsagnsmodtager til at kontakte Music City Aarhus
sekretariatet med henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

200.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00 Aarhus Vocal Festival er en tilbagevendende begivenhed, der markerer Aarhus
som en musikby med et levende musikmiljø. Arrangementet tiltrækker sig
international opmærksomhed.

12099

Rytmisk Musik

Ole Jørgensen (OAJ)

Den Grimmeste ApS

De Grimmeste Aftner

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00 Afslag

12164

Rytmisk Musik

Ole Jørgensen (OAJ)

OHOI!

Bas Under Buen Aarhus 2022

120.000,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00 Ansøgningen imødekommes, da Bas under Buen passer ind i et ønske om at
der i Aarhus er en mangesidet præsentation af musik.

11981

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

SPOR festival

SPOR festival

300.000,00

350.000,00

400.000,00

225.000,00

0,00

0,00 Vi er glade for også i 2022 at kunne støtte SPOR festivalen med 225.000kr, der
indtager en vigtig plads på det musikalske verdenskort, og hvor festivalens
ambition er at gøre den ny musik og lydkunst tilgængelig for et bredt og
mangfoldigt publikum.
Det forventes at festivalen, med sine unikke og spektakulære produktioner,
samt de mange internationale partnerskaber, forstærker Aarhus brand som
musikalsk by og er med til at understøtte Music City 2022.
Aarhus Kommune opfordrer SPOR festival til at kontakte Music City Aarhus
sekretariatet med henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

12029

Rytmisk Musik

Rakel Nåvik (rn)

Aarhus Jazz Festival

Aarhus Jazz Festival 2022

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00 Aarhus Jazz Festival er fasttømret tilbagevendende kulturbegivenheder i
Aarhus. Den er som sådan en af de aarhusianske kulturbegivenheder, der er
med til at forme ikke bare det lokale, men også det regionale og nationale
musiklandkort. Festivalen har ca. 40.000 gæster, der får koncertoplevelser på
mellem 40 og 50 spillesteder rundt omkring i Aarhus og omegn. Festivalen har
international klasse og har sin faste plads i den skandinaviske musikkalender.
Festivalen arbejder konstant og med succes med at udvikle sit internationale og
nationale netværk ligesom udvikling af præsentations former og formidling
konstant er en del af festivalens ambition. På den baggrund imødekommes
ansøgningen for 2022 med en bevilling på 500.000 kr. Aarhus Kommune
opfordrer Aarhus Jazz Festival til at kontakte Music City Aarhus sekretariatet
med henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

12067

Rytmisk Musik

Rakel Nåvik (rn)

Good Gut Inc

Hej Søster Fest 2022

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00 Hej Søster er et relativt nyt initiativ i Danmark, som vi med stor glæde ser her i
Aarhus. Der skal være plads til både upcoming og etablerede navne, og
indenfor forskellige genrer. Målet med Hej Søster Fest er at være med til at
skabe mere inklusion og diversitet i den danske musikbranche. Ambitionerne
er at skabe en festival, hvis formål er at fejre, samle og belyse vigtigheden af
kvindelige og andre køns minoriteter, som forbilleder indenfor musik. Vi ser
med glæde at Hej Søster rykker til Aarhus, og laver fest i 2022 i forbindelse
med Music City 2022, og støtter projektet med 75.000 kr.
Aarhus Kommune opfordrer Hej Søster Fest 2022 til at kontakte Music City
Aarhus sekretariatet med henblik på koordinering og fælles promovering af
projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

12134

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

Blikflak IVS

Aarhus Lydkunstfestival 2022

320.000,00

213.000,00

213.000,00

100.000,00

0,00

0,00 Vi følger med glæde Aarhus Lydkunstfestival som er i løbende udvikling hvad
angår udvidelse af samarbejder, installationer og kunstneriske udtryk. Vi ser
frem til at se projektet blive udviklet i både indhold og samarbejder og
ambitionerne blive indfriet. Der bevilges hermed 100.000 kr. fra
Kulturarrangementspuljen til Aarhus Lydkunstfestival i 2022.
Aarhus Kommune opfordrer tilsagnsmodtager til at kontakte Music City Aarhus
sekretariatet med henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

12202

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

Immense Festival

Immense Festival

150.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00 Immense Festival er en vigtig festival som møder en del af musik branchen som
har et ungt publikum. Vi er glade for at festivalen blev gennemført i 2021, efter
den nødvendige aflysningen i 2020 som følge af COVID19. Der bevilges 30.000
kr. til Immense Festivalen 2022. Vi ser gerne en markedsføringsstrategi som
rækker ud over Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune opfordrer Immense Festival til at kontakte Music City Aarhus
sekretariatet med henblik på koordinering og fælles promovering af projektet.
Kontakt: presse@musicityaarhus2022.dk

3.340.000,00

1.463.000,00

1.513.000,00

1.730.000,00

0,00

0,00

