
Tildelinger PUKK ‐ Puljen til Ung Kunst og Kultur 2021

Sagsnr. Ansøger Projekttitel Bevilling Sekretariatets Indstilling

11181 Mange Bække Små Drømmerejser 4.300,00

Vi ønsker at støtte jeres spændende projekt, hvor fordybelse er i centrum, hvilket der måske 
især i disse tider er brug for. Vi vil derfor gerne bakke op om jeres arrangementer.

11187 Musikforeningen Det Knuste Øre Det Knuste Øre 5.000,00

Vi vil gerne støtte op om jeres nytænkende projekt, hvor I indgår samarbejder bredt i byen og 
nytænker muligheden for at afholde koncerter. Vi vil derfor gerne give jer til opstart midt i en 
coronatid og håber ,det kan hjælpe jer på vej i videreudvikling af projektet. Vi ser frem til at 
se og lytte til koncerter i forskellige sammenhænge.

11193 The Guest House The Guest House 7.500,00
Vi vil gerne støtte jeres projekt med 7500 kr., da vi opfordrer jer til at låne udstyr mm. hos fx 
UKH eller Frontløberne.

11235 Street Performing Arts Association Clown & Whisperers Workshop for SPAA Festival 5.000,00

Vi vil gerne hjælpe jer og støtter derfor med 5000 kr. for at bakke op om jeres projekt, men 
det har også lange udsigter pga. corona. Vi vil opfordre jer til at lægge et længere program og 
måske tage kontakt til Aarhus Festuge eller rum46 / Claus Ejner og høre om I kan indgå der  
og evt. Børnekulturhuset, hvis børn og unge er en målgruppe.

11238 Cypher Movement Ubuntu showcase 8.900,00

Vi vil gerne bakke op om jeres initiativer med 8.900 kr, for vi tænker, at I vil kunne løse 
forplejningen på en anden måde. Derudover vil vi opfordre jer til, at I kommer ud til flest 
mulige også udenfor jeres eget netværk.

11275 Open the Kimono HOPE(?) 7.500,00

Vi ønsker at støtte jeres projekt. Spændende at I udforsker, hvad der er online og offline og at 
indholdet ændrer sig fordi det er interaktivt. Publikum er medskaber.
Spændende med samarbejdet med La Fura Del Baus omkring brug af appen.

We want to support your project. Exciting that you explore what is online and offline and that 
the content changes because it is interactive. The audience is a co-creator.
Exciting with the collaboration with La Fura Del Baus around the use of the app.

11280 kontinuum Kontinuum x Eske Touborg 7.000,00

Et spændende projekt, som kan afvikles, selvom der er lukket ned på grund af Covid-19. Det 
er sjældent, man får et indblik i, hvordan et kunstværk bliver til. Eventen kan nå ud til mange.

11287 Gustav Hendriksen NU 9.000,00

Et godt projekt som er klar til at blive sat i søen. Det er interessant, at projektet både 
indeholder en koncert og en live session og at begge dele udspiller sig om et meget rele-vant 
tema.

11288 VVE VVE Collective 8.000,00

Et ambitiøst projekt, som vi tror kan få betydning for musikmiljøet i Aarhus. Der er rigtig god 
energi i projektet. Det er godt, der er fokus på, at flere kvinder og ikke-binære personer skal 
være en del af musikmiljøet.

11289 soulitate chaibar Fotoudstilinger 7.500,00

Et spændende projekt, som kommer til at strække sig over en lang periode og dermed har 
potentiale til at nå et stort publikum.
Vi opfordrer jer til at række ud til de andre små udstillingssteder som Mezzanine, Corporum, 
og P224, samt at gøre brug af Billedkunstcentret netværk til PR.



11321 Ditte Elly Goard Det Voksende Værksted 4.350,00

PUKK vil gerne støtte det spændende og nytænkende projekt, hvor I kombinerer kultur og 
natur ved at inddrage kunstneriske aktiviteter i haven. Vi vil derfor gerne bakke op om, at I 
kommer i gang og støtte op om et sympatisk fællesskabende projekt i det fri med et 
længerevarende perspektiv.

11322 Useful Art for Communities Publik Affair 10.000,00

Full grant to the cool project. We urge you to contact UKH and other collaboration 
opportunities.

11331 Stine Lindbjerg Jespersen Mød Mig I Mørket 3.400,00

Spændende og ambitiøst projekt og fedt at I tænker stort. Vi vil gerne støtte til det først år 
med 3.400 kr. for at I kan komme i gang.

11334 SEIN Magazine SEINs udstillingsvægge 3.710,00

Vi vil gerne støtte jeres projekt og bakke op om at I kan synliggøre jeres projekter og 
arrangementer og give et skulderklap til en organisations, der gør noget for de unge.

11352 Frontløberne SPACE SLAM 10.000,00
Vi vil gerne støtte med fuldt tilsagn til et fedt projekt med god energi og et realistisk budget.

11612 Maja Helene Vestergaard SNAKE IT EASY 10.000,00

PUKK giver fuldt tilsagn på den ansøgte 10.000 kr. Et spændende og gennemarbejdet projekt, 
som PUKK glæder sig til at se i Mindeparken. Vi håber, skulpturen bliver udstillet andre steder 
også.

11625 Aarhus Flow Aarhus Flow 8.000,00

PUKK synes jeres aktiviteter er rigtig spændende og vi vil derfor gerne støtte jeres aktiviteter 
med 8000 kr. 

I forhold til at finde finansiering andre steder, vil vi anbefale jer at se på Sport & Fritids puljer, 
som I kan læse om her: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-
puljer/foreninger/

11626 Cypher Movement Runway Fashion show 5.000,00

PUKK anerkender, at I laver interessante events, og har derfor flere gange støttet jeres 
events. Da puljens midler er begrænsede, imødekommes jeres ansøgning kun med 5.000 kr. 
også i kraft af, at I tidligere har fået at vide, at I skal tænke i egenfinansiering på jeres events. 
Dette er ikke gjort i denne ansøgning.

I forhold til at finde finansiering andre steder, vil vi anbefale jer at se på Sport & Fritids puljer, 
som I kan læse om her: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-
puljer/foreninger/

11666 Blooming Session Launching of Blooming Session 8.000,00
PUKK ønsker at støtte op om et spændende event, der har fokus på at bringe unge kunstnere 
sammen og skabe nye fællesskaber og netværk.

11667 Kmmunity Under Jorden Festival 10.000,00

Vi vil gerne støtte op om et super fint projekt, der har ambitioner om at synliggøre unge nye 
kunstnere og skabe en fælles levende platform i Aarhus, der samtidig præsenterer kunst og 
kultur og dermed fælles oplevelser for det kreative vækstlag. 

11671 Super 8 Super8 Premiere – Afgangsfilm, Årgang #9 5.000,00

Vi støtter op om projektet med 5000 kr. Vi opfordrer jer til at komme udover eget netværk på 
Super8 brug fx UKH, ungdomsuddannelserne m.fl. og deres platforme.

11712 Foreningen for Samtidskunst Aarhus Artspace 2021 6.980,00

Et rigtig godt og spændende projekt, som bevillingsudvalget gerne vil støtte. Vi ønsker at 
støtte jeres PR med en forventning om, at I kommer ud til en bred gruppe af publikummer.

11713 Rav Rav X Avenue One 7.750,00

Et rigtig godt og spændende projekt, som bevillingsudvalget gerne vil støtte. Vi håber,, I gør et 
stort nummer ud af få vist, at I er en selvstændig forening, da det er etableringen af jer som 
forening, vi finder rigtig spændende.

11720 K.U.K. - Kultur Under Kulbroen K.U.K. 9.319,00
Et rigtig godt og spændende projekt, som bevillingsudvalget gerne vil støtte. Det er skønt at 
mærke jeres entusiasme og frivillighed.



11804 Emil Mejndor Mølleparken goes Rub-a-Dub 5.300,00

PUKK vil gerne støtte op om det livsglade projekt, der kan være med til at genskabe samvær 
til musik for unge i en tid, hvor behovet er stort efter mange måneder med restriktioner, 
afstand og nedlukning. Vi vil derfor gerne yde et tilskud til strøm og leje af udstyr så eventet 
kan realiseres.

11807 GalleriTESE Arbejdstitel: “Så langt jeg strækker mig” 6.100,00
Vi vil gerne støtte op om et nyt udstillingssted i Aarhus, hvor der tænkes tværæstetisk og på 
udadvendte arrangementer. 

11814 Ungdomskulturhuset - UKH Out N Proud 4.000,00
Et rigtig fint arrangement, som falder ind under formålet med PUKK og som der er brug for i 
Aarhus. Vi håber det bliver en stor succes.

11820 Doku i Domen Doku i Domen 3.000,00

Vi vil gerne støtte op om de gode og inddragende arrangementer i Domen med fokus på 
dialog og dokumentar, som sætter nogle positive rammer for unge i et fællesskab. Et 
gennemarbejdet projekt og budget viser også, at I er på rette vej som arrangører af 
kulturarrangementer.

11825 Foreningen Quonga Kulturkapellets Åbningsreception 10.000,00

Vi vil gerne støtte med en fuld bevilling til at bakke op om markeringen af, at der nu findes 
noget, der har manglet nemlig nogle rammer og faciliteter for det unge miljø i Aarhus, der 
brænder for det scenekunstneriske. Vi glæder os til at opleve åbningen og den videre 
udvikling af Kulturkapellet i de særlige rammer og håber at bevillingen kan være med til at få 
det godt i gang.

11841 Mezzanine 3 kommende udstillinger på Mezzanine 10.000,00

Vi ønsker at støtte op om et udstillingssted i udvikling, hvor der leges med det offentlige og 
det private rum med tre planlagte udstillinger med unge kunstnere der er på vej. Vi vil dog 
gerne opfordre til, at I tænker PR og formidling lidt bredere, så I sikrer, at udstillingsstedet 
bliver besøgt og set af flere kunstinteresserede i Aarhus. 

12009 The Guest House/8000stories SYDHAVNENS DJ-SKOLE 10.000,00

Vi vil gerne støtte udviklingen af et kreativt community, der dygtiggør sig med dj-ing med 
fokus på at afholde offentlig tilgængelige events. Husk at få inviteret bredt til workshops og til 
efterfølgende showcase samt at samarbejde med andre kulturinstitutioner eller events i 
byen.

12010 SAMHØR Kunstnerjam 7.588,00

Et spændende eksperiment med tværgående kunstgenrer i deres skabelse som vi gerne vil 
støtte opstarten af. Projektet har rig mulighed for flere samarbejdspartnere både af 
kunstnere og i placering af arrangementet fx UKH, Galleri Tese, rum46, Kunsthal Aarhus eller 
andre.

12022 Strikkecaféen Strikkecaféen 1.187,00

Vi vil gerne støtte udviklingen af dette meget sympatiske projekt, der har et stort fokus på 
inddragelse og tryghed. Vi opfordrer jer til at gøre brug af de sociale medier og især 
Instagram, hvor der ofte hentes inspiration til kreativ udfoldelse – gentænk brugen af 
klistermærker og gør i stedet brug af mere bæredygtig markedsføring i form af fx sociale 
medier. 

12066 Magasinet Citat Magsinet Citat 8.000,00

Vi vil gerne bakke op om en virkelig flot udgivelse med en lang historie med inddragelse af 
kreative unge. Vi har forståelse for et særligt behov i forlængelse af corona og vil derfor 
gerne understøtte jer i at få skabt en udgivelse i år på trods. Vi opfordrer jer til at gøre brug af 
de mange unge kunstnere, der er i byen i jeres udgivelser og til jeres pitch – kontakt fx UKH, 
Frontløberne m.fl.

12309 Anna Lomholt Madsen Det er ikke nemt at blive stor 6.000,00

Vi vil gerne støtte et spændende tværæstetisk projekt, hvor et emne alle unge kender til 
bliver formidlet på en både konkret og abstrakt måde. Vi opfordrer jer til at tænke i genbrug 
og bæredygtige materialer.

12313 C-Cube Catharsis, Connections & Creations 7.000,00

We would like to give aid to the project Catharsis, Connections & Creations because of it 
sympathic focus on combining art therapy and hands-on networking activities. 

12318 Club Curious Heartmade // Do-it-together gaveworkshops 6.000,00

Vi vil gerne støtte projektet om et nyt take på et julemarked med fokus på det inddragende 
og bæredygtighed. Vi vil gerne bakke op om jeres formål om at engagere nye unge til at 
deltage i jeres fællesskab både som kulturskabere, kunstnere og kreative workshop-afviklere.



12332 Udstillingsstedet M.I.S./ Sophie Amalie Søgaard Götz Udstillinggstedet M.I.S. 6.100,00

Vi vil gerne støtte det unikke og anderledes udstillingssted M.I.S. og kvittere for, at I har 
inviteret bredt til at udstille. Samtidig vil vi gerne opfordre jer til at holde fast i jeres formål 
om at åbne Det Jyske Kunstakademi for omverdenen og bl.a. bruge M.I.S. til at blive synlig 
andre steder i byen.

12337 Aarhus Musical Teater Den fortryllende skov - en magisk julekoncert 8.000,00
Vi ønsker at støtte jeres opsætning af en julemusical og den undervisning I laver for børn og 
unge til at deltage i forestillingen.

12340 William (Liam) Nilsen Whistle Wrestling World Championship 1.500,00

Vi vil gerne støtte op om et sjovt og anderledes initiativ og håber at tilskuddet kan give ideen 
medvind til at foregå i flere forskellige sammenhænge rundt i byen. 

12342 Siri Christine Wahlberg Feil FilmSkaberDag 2.000,00
Vi vil gerne støtte op om det fine initiativ, der bakker op om den umiddelbare skabertrang i 
forbindelse med film.

12395 Kmmunity Under Graven med Kmmunity og Agnes Olivia Schyberg 5.000,00

Vi vil gerne støtte det spændende initiativ med en udstilling i et unikt udstillingsrum i form af 
Bunkeren, der sætter forskellige benspænd for publikum og udstilling og samtidig muliggør et 
bredt publikum, der kommer forbi.

12399 DFUNK DFUNK i Domen 4.000,00

Vi vil gerne støtte initiativet, der kombinerer kreative udtryksformer i form af digtoplæsning 
og film og samtidig inddrager og opfordrer til debat om et aktuelt emne. 

12408 Institut for (X) International Day for the Elimination of Violence against Women. 4.000,00
We want to support an important initiative which combine a cultural experience with 
information about a serious and still current issue in the society.

12434 Sofie Bach Hansen BBOARDERS 6.800,00
An exciting project that falls under the purpose of PUKK. The Grants Committee is pleased to 
be able to support the project with a grant.

12443 Proteus Magazine Proteus Magazine 3.300,00

PUKK ønsker at støtte et relevant og ambitiøst projekt om at formidle genbrugsmode. Vi 
opfordrer jer til at tage kontakt til UKH, Frontløberne, Filmværkstedet, Institut for X m.fl. for 
at kortlægge muligheder for jeres projekt i en lokalsammenhæng, når det gælder modeller, 
venues til fotoshoots, lån af diverse udstyr og generel formidling af jeres magasin. 

12444 Skateducate Hjulræs 2.500,00

PUKK vil gerne støtte det gode initiativ med det sympatiske fokus på at invitere flere ind i 
fællesskabet omkring skatermiljøet. Vi ønsker derfor at bakke op om et positivt engagement 
med en stor frivillig indsats.

12447 Kmmunity Dont break the shell that i call home 6.500,00

PUKK ønsker at støtte et spændende projekt, der fremstod veltilrettelagt og med lokale 
samarbejdspartnere til afholdelse af udstillingen og formidlingen. En ambitiøs udstilling med 
et svært men vedkommende emne som vi ser frem til at opleve.

12450 Alba González Herrero The forgotten sheep 6.000,00

PUKK ønsker at støtte det sympatiske projekt, der understøtter viden og formidling om et 
emne, der endnu findes meget uvidenhed om men som optager mange unge.
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