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Sagsnr.

Kategori

Sagsbehandler

Ansøger

Titel

12453
12459
12471
12472

Kunst
Litteratur
Litteratur
Teater

Mariann Skytthe (MS)
Mette Damm (MD)
Mette Damm (MD)
Lena Øvig (LØ)

Kunstner Jacob Juhl
Forlaget Silkefyret
Forlaget Silkefyret
Papirteatret Meklenborg

One and Ten Chairs
Støtte til De sneklædte spøgelsers rejse
Projektstøtte til i god tro
Den enfoldige Morder

12477
12494

Tværgående
Kunst

Rakel Nåvik (rn)
Mariann Skytthe (MS)

Secret Hotel
Det Voksende Værksted

BRYN og Jordvise Aftener
Skulpturprojektet 'Signaler'

12502
12504

Dans
Kunst

Lena Øvig (LØ)
Maria Work Nygård (RMWN)

Antoinette Helbing
Clare Judith Lubell

The Mirror Project
Artist-in-residence hos Kunstkollektivet 8B

12506
12509

12510

12513

Kunst
Teater

Litteratur

Litteratur

Maria Work Nygård (RMWN)
Lena Øvig (LØ)

Mette Damm (MD)

Mette Damm (MD)

Louise Sparre
teaterRUM

Litteraturmagasinet Standart

Silkefyret

Liminal Space Records, Perception I, II & III
OPHAV

Litteraturmagasinet Standart som aarhusiansk supplement til den
danske kulturpresse

Silkefyret udgiver irsk roman om fortællingens kunst

12514

Teater

Lena Øvig (LØ)

Teater Refleksion

To forestillinger til FIGURA Theaterfestival i Baden, CH

12515
12516

Kunst
Tværgående

Kirsten Elkjær (KIEL)
Kirsten Elkjær (KIEL)

Huggeormen
Laura Zöschg

Firefly
(What lies) Between two habitats

Ansøgtbeløb i alt

10.600,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00

100.000,00
458.300,00

25.000,00
17.000,00

17.400,00
150.000,00

Konsulentens begrundelse
Kunstrådet bifalder undersøgelsen af natur, forgængelighed og
langsommelighed, skabt med et ganske enkelt greb og er glade for at kunne
10.600,00 støtte.
0,00
0,00
0,00

Bevillinger i alt

Kunstrådet vil gerne støtte BRYN og Jordvise Aftener og anerkender, at de
kunstneriske kræfter tidligere har kunnet løfte et tilsvarende projekt, hvor
performance, vidensformidling og publikums med-ageren kombineres. Træer
og den økologi, både de og vi indgår i, er et væsentligt tema i samtiden, og vi
håber, at projektet kan være med til at udfolde det både sanseligt og i nye
videns-møder. Der er dog flere uklarheder i ansøgningen om hvordan, de
"Jordvise Aftener" spiller ind i forhold til udviklingen af "BRYN" og om
projektets udviklingsfaser. Det gør nogle af budgetposterne dunkle. Derfor
60.000,00 støttes med et mindre beløb end ansøgt.
Sara Topsøe inhabil.
0,00
Kunstrådet ser en klar kunstnerisk ide, samt gode nationale samarbejdsaftaler
og tror på at det kunstneriske hold kan skabe en fin forestillinge. Kunstrådet har
25.000,00 derfor valg at støtte The Mirror Project.
0,00
Kunstrådet støtter gerne ansøgers deltagelse i LIMINAL SPACE RECORDS i et
internationalt forum. Hendes materialeundersøgelser og arbejde med krop og
10.000,00 rum helt ned i det mikroskopiske blik åbner hele tiden for nye fortolkninger.
0,00

50.000,00

Kunstrådet ser med glæde på ansøgningen fra Litteraturmagasinet Standart,
som et vigtigt tidsskrift for den danske litteratur. Standart er et
litteraturmagasin, der med grundighed, dygtighed og lydhørhed peger lyskeglen
mod udgivelser af høj kvalitet, der i flere tilfælde ikke ellers ville få
offentlighedens opmærksomhed. Kunstrådet opfordrer fortsat Standart til at
50.000,00 give de smalle bøger og små forlag bevågenhed.

30.000,00

Kunstrådet glæder sig over at støtte endnu en udgivelse for det fine århusianske
forlag Silkefyret: Denne gang en roman om fortællingens kunst. Desuden
glæder Kunstrådet sig over Silkefyrets samarbejde med oversættere, og
30.000,00 anerkendelsen i at oversættelse i sig selv er en kunstart.

Kunstrådet anerkender behovet for at præsenter teatrets forestillinger på
internationale festivaler som en del af Teater Reflektion´s fødekæde. Især efter
en tid med nedlukning og manglende salg pga Corona er muligheden for at
skabe opmærksomhed om Teater Refleksions arbejde vigtigt. Derfor støtter
kunstrådet Teater Reflektion´s deltagelse på FIGURA Theaterfestival i Baden.
22.000,00
160.000,00
74.470,00

12519
12521

Dans
Kunst

Lena Øvig (LØ)
Maria Work Nygård (RMWN)

Himherandit Production
Preben Stentoft

The Unfamiliar senses of a social self
E45

12525

Litteratur

Mette Damm (MD)

Aarhus Litteraturcenter

Internationale masterclass 2022

22.600,00

12529

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Tanja Nellemann Kruse

Tværgående

Kirsten Elkjær (KIEL)

johs thorst / Dansk Forfatterforening Aarhus

Jordtegn
Litterær musik-talk og poesi- og musikværksted på LitX Aarhus
Litteraurfestival

80.000,00

12536

100.000,00
21.000,00

62.400,00

Habilitet

22.000,00
Kunstrådet er glade for at kunne støtte det projektet. Huggeormen er en vigtig
100.000,00 og seriøs platform for udvikling af det keramiske miljø.
0,00
Et ambitiøst outreach projekt med fokus på at give stemme til unge med queer
identitet i hele regionen. Himherandit er med deres mangeårige fokus på og
undersøgelse af kønsidentitet de rette til at skabe sådan et projekt. Med
Horsens teaterfestival som venue har projektet samtidigt sikret, at man når et
bredt publikum, og dermed ikke alene giver stemme/synlighed til unge
mennesker, der ellers kan opleve at være marginaliserede, men også kan giver
50.000,00 mennesker udenfor queer miljøet en mere nuanceret indsigt heri.
0,00
De internationale masterclasses afholdt under LiteratureXchange har vist sig at
være et velfungerende format, som Kunstrådet glæder sig over at støtte: Ikke
alene er det et fint bidrag til litteraturfestivalens program, det er også et tiltag,
der kan komme både århusianske skrivende til gode, ligesom det kan trække
22.600,00 nye forfattere til byen.
Kunstrådet synes, at Jordtegn lyder til, at kan blive et rigtig spændende, bredt
og ambitiøst projekt, som vi er glade for, at vi kan være med til at støtte. Vi ser
dog en begrænset tilknytning til Aarhus, og kan derfor ikke støtte med det fulde
30.000,00 ansøgte beløb.
0,00

12538

Litteratur

Mette Damm (MD)

Forlaget Kosmos

Paul Scheerbart - Lesabéndio

30.000,00

12544

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Søren Sejr

Limbo Rock

75.691,00

12545

Litteratur

Mette Damm (MD)

Silkefyret

BogGods 2022

50.000,00

12546

Teater

Rakel Nåvik (rn)

Fritter, Fadøl & Forestilling

Fritter, Fadøl & Forestillings aktiviteter i 2022

82.580,00

12547
12550
12554
12559
12565

Kunst
Dans
Teater
Kunst
Kunst

Rakel Nåvik (rn)
Lena Øvig (LØ)
Lena Øvig (LØ)
Mariann Skytthe (MS)
Rakel Nåvik (rn)

Signe Maria Friis
Jonathan Ibsen
Lusus Theatre
Yinon
Stine Leth Jespersen

New Forms
Phemmeboy
MOM
00
Bløde eksplosioner

20.000,00
62.736,00
75.000,00
29.434,00
25.000,00

12568

Kunst

Kirsten Elkjær (KIEL)

Det Grønlandske Hus i Aarhus

Permanent udsmykning af den nye kultursal i Det Grønlandske Hus i
Aarhus ved Aviaaja Ezekiassen

12569

Litteratur

Mette Damm (MD)

Mads Mygind

Skrive- og researchrejse

12570

12574
12577

12578

Tværgående

Kunst
Dans

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

Mariann Skytthe (MS)
Lena Øvig (LØ)

Kirsten Elkjær (KIEL)

Lydenskab

KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS
Sitka Louisa

Aarhus Litteraturcenter og Carbon

A Climate Opera (hereditary)

Mind The Gap
PERCEVAL

GenklanG

Kunstrådet giver fuld støtte til udgivelsen af Paul Scheerbarts roman Lesbèndio.
Kunstrådet er glade for at støtte en udgivelse på et forlag med en klar profil og
næse for science fiction-litteratur af høj kvalitet, ligesom Kunstrådet
anerkender ambitionen om at kæmpe imod nogle af de fordomme, der kan
30.000,00 findes om genren.
Kunstrådet anser udstillingen for at være en spændende udvikling i Søren Sejrs
arbejde med, hvad maleri er og kan. Vi ser udstillingen som et vigtigt skridt i
30.000,00 dette seriøse arbejde.
Kunstrådet støtter med glæde BogGods, der er et tilbagevendende tiltag, der
hylder boghåndværket og de små forlag. BogGods er velfungerende, fordi
arrangementet tilbyder en måde for publikum at få et indblik i en bogs
tilblivelse, gå på opdagelse i de små forlags stande, ligesom BogGods faciliterer
50.000,00 møder mellem forlæggere og udgivere.
Kunstrådet anerkender foreningens frivillige arbejde med at skabe en
udviklende og gensidigt inspirerende platform for vækstlaget. Samt ambitionen
om at nå bredt ud til publikum. Kunstrådet har derfor valgt at støtte den
28.500,00 tværkunstneriske festival.
Kunstrådet finder projektets undersøgelser af materialer og tilstande
kunstnerisk væsentlige i en tid hvor pausen og væren alt for tit tilsidesættes, og
10.000,00 er glade for at kunne støtte.
0,00
0,00
0,00
0,00

7.700,00

Kunstrådet er glade for at kunne give det ambitiøse projekt en bevilling og ser
frem til at følge realiseringen af projektet. Kunstrådet ønsker, at projektet får
en god start og glæder sig til at følge med i, hvad udsmykningen kommer til at
50.000,00 betyde for den fremtidige brug af rummet.
Kunstrådet er glade for at støtte Mads Myginds research og færdiggørelse af
næste digtsamling og glæder os til at se det materiale, forfatteren tager med
7.700,00 tilbage til Aarhus.

150.000,00

Kunstrådet er meget glad for at støtte denne ambitiøse og innovative operaproduktion. Vi anerkender de mange stærke kunstneriske kræfter fra udlandet
og i Aarhus bag og i projektet, og at ny, eksperimenterende international
operakunst opsættes. Børn og unges klimasorg er et meget presserende og
svært emne, som det er vigtigt, at kunstneriske udtryk kan medvirke til at
reflektere over og gøre til et fælles anliggende. Lydenskab har solid erfaring
med involvering af folk uden for de kunstneriske brancher og vi har tillid til, at
ensemblet vil arbejde seriøst og omsorgsfuldt med de børn og unge, der
150.000,00 inddrages.

115.000,00

42.174,00
100.000,00

75.000,00

12585
12588
12599
12601

Kunst
Kunst
Kunst
Kunst

Mariann Skytthe (MS)
Rakel Nåvik (rn)
Mariann Skytthe (MS)
Mariann Skytthe (MS)

Muuni/ Birgitte Munk
Pernille Taagaard Dinesen
KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS
KKArt (Pernille Kofoed)

Soft Terrain // Blødt Terræn
Udvikling af podcast-serie
BJERGET
Choir of Emotions

35.000,00
50.000,00
21.500,00
50.000,00

12604

Kunst

Mariann Skytthe (MS)

Dittejohanne

'uden titel (rekonstruktion af soveværelse)'

20.000,00

12605
12611

Kunst
Teater

Mariann Skytthe (MS)
Lena Øvig (LØ)

KKArt Kunstnernes Kooperative
Teater Janejmåske

LAOKOON
Popcorn

20.000,00
50.000,00

Kunstrådet støtter med glæde op om Else Ploug Isaksens fysisk-fotografisk værk
Mind The Gap, som skal vises på MOCA, Cambridge, i forbindelse med
Guirlandens udstilling ‘RefeR’. Kunstrådet glædes over at århusianske kunstnere
12.000,00 kommer ud i verden, og håber på den måde, at byen får noget igen.
0,00
Kunstrådet er glade for at kunne støtte den musikalske og litterære vandring,
GenklanG. Vi anerkender, at det er et afprøvet og velfungerende koncept, der
bæres af erfarne professionelle kunstneriske kræfter. Derfor opfordrer vi også
50.000,00 til, at projektet søges bredere finansieret.
Kunstrådet er glade for at støtte 'Soft Terrain // Blødt Terræn', der ses som et
meget gennemarbejdet projekt, udviklet til et helt særligt rum og som sættes i
35.000,00 spil både over tid og i diskussionen om miljø, natur og kultur.
0,00
0,00
0,00
Kunstrådet er glade for at støtte værket, der er en kunstnerisk, spændende leg
med forskydning af det private, ind i en offentlighed. Det taler ind i en tematik,
10.000,00 som er meget aktuel.
Kunstrådet glæder sig over, at kunne være med til at støtte op om Max
Parylewicz installatoriske værk, som skal vises på MOCA, Cambridge, i
forbindelse med Guirlandens udstilling derovre. Kunstrådet glædes over at
århusianske kunstnere kommer ud i verden, og vi håber på den måde, at byen
12.000,00 får noget igen.
0,00

12612

Litteratur

Mette Damm (MD)

EDITORIAL AURORA BOREAL

Opdag Latinamerika og Portugal gennem litteraturen. Mød fire
forfattere fra Guatemala, Mexico, Colombia og Portugal på Aarhus
LiteratureXchange 2022.

15.500,00

12617

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Udstillingsstedet Spanien 19C

Udstillingsstedet Spanien19C

150.000,00

12620
12622

Teater
Dans

Lena Øvig (LØ)
Lena Øvig (LØ)

Teatertruppen Stormen
dadadans

Tango
Lonesome COWBOY

233.000,00
50.000,00

12627
12633

Litteratur
Film

Mette Damm (MD)
Rakel Nåvik (rn)

Forlaget Atlanten
Den Frie Dokumentarlinje

Forlaget Atlanten 2022
Den Frie Dokumentarlinje

75.000,00
100.000,00

12634

Kunst

Kirsten Elkjær (KIEL)

Kunsthal Aarhus

Workshop og udstilling med Shitamichi Yotomuki

100.000,00

12635
12638
12641

Litteratur
Teater
Kunst

Mette Damm (MD)
Lena Øvig (LØ)
Mariann Skytthe (MS)

Arkiv for fremført og performet litteratur
Teater freeezeProductions
Annette Brix

Performancelitteraturen: scene og arkiv
Arctic Long Gone, research
værkproduktion

200.000,00
30.000,00
50.000,00

12642

Tværgående

These_Connected_Bodies

80.000,00

White Cube Installations
They Are Communicating – Listening Post #1
The Women Who Made Us

12651
12653
12654

Kunst
Kunst
Litteratur

Kirsten Elkjær (KIEL)
Mariann Skytthe (MS)
Kirsten Elkjær (KIEL)

Jesper Rasmussen
KKArt
Assela Ongarbayeva

12658
12667
12671
12681
12683

Kunst
Litteratur
Tværgående
Tværgående
Tværgående

50.000,00
15.000,00
150.000,00
48.000,00
60.000,00

60.000,00

Lena Øvig (LØ)

Kirsten Elkjær (KIEL)
Mette Damm (MD)
Kirsten Elkjær (KIEL)
Mariann Skytthe (MS)
Kirsten Elkjær (KIEL)

Galleri Image
Erling Agergaard og Forlaget Frydenlund
Center for Væredygtighed
Teater Seachange
Teater Seachange

Gruppeudstilling Concurrent
Helgener og domkirker i Aarhus
Human Plant
Time Flies genopsætning
Geniet fra Ladby

Kunstrådet er glade for at kunne støtte workshoppen. Projektet er en sjælden
mulighed for helt unge kunstelever at samarbejde med en orginal international
50.000,00 kunstner. Og give dem indblik i samtidskunst på et højt niveau.
Kunstrådet er glad for at kunne støtte både det fortsatte arbejde med at sætte
performancelitteraturen på scenen og de nye prisværdige ambitioner om at
sørge for, at den performede litteratur arkiveres på en måde, som gør den
tilgængelig ud over øjeblikkene på scenen. Projektet forekommer
velgennemtænkt og forankret i relevante samarbejder. Vi påskønner, at
ansøger har medvirket til at oparbejde en bredere interesse for
150.000,00 performancelitteratur.
0,00
0,00

Det er et vigtigt og kunstnerisk projekt med en desværre alt for aktuel tematik.
Kunstrådet støtter projektet, med henblik på at de to kunstnere kan få samme
40.000,00 honorar som kurartor.
0,00
0,00
0,00
0,00

IMMUNE

Dans

Kunstrådet er glade for at kan støtte op om Forlaget Atlantens lovende
begyndelse. Rådet byder verdensvendt litteratur af høj kvalitet velkommen, og
ser frem til at følge med i de komme udgivelser, som spænder bredt, både
geografisk, genremæssigt osv. Ligeledes glæder Kunstrådet sig til at opleve
formidlingsarrangementerne i det aarhusianske kulturliv, som vi ser som en god
40.000,00 måde at synliggøre sig på.
0,00

125.000,00
40.000,00
59.800,00

Female Inspiration

12650

Det er med stor glæde, at Kunstrådet kan være med til at støtte op om
Udstillingsstedet Spanien19Cs videre færd i nye lokaler, nye omgivelser og med
nye samarbejdspartnere. Kunstrådet ser frem til at følge det nysgerrige og
eksperimenterende program, som Udstillingsstedet Spanien19Cs er kendt for,
150.000,00 samt den generelle udvikling af det nye Sydhavnskvarter.
Kim Grønborg inhabil.
Kunstrådet har valgt at støtte produktionen af Tango med et mindre beløb og
30.000,00 opfordrer til at man fremadrette søger finansiering bredere.
0,00

Kunstrådet vil gerne bakke om, at IMMUNE realiseres. De foreløbige skitser til
og beskrivelsen af projektet vækker vores nysgerrighed. Især ser det interessant
ud, hvordan instrumenter både integreres i karaktererne, forlænger dem og
forstyrrer. Projektet arbejder tydeligt og legende med den klassiske musiks
60.000,00 iscenesættelse i en ny intim kontekst og med en humor.
Kunstrådet glæder sig over at kunne støtte en ny professionel og erfaren aktør i
dansemiljøet i Århus, og giver derfor støtte til produktionen af
80.000,00 These_Connected_Bodies.
Kunstrådet er glade for at støtte dokumentationen af Jesper Rasmussens
fortløbende fotografiske undersøgelse. Disse er en orginal undersøgelse af det
50.000,00 digitale fotografi.
0,00
0,00

Rakel Nåvik (rn)

Mirko Guido - Contemporary choreographic practices, research
and productions

Kunstrådet vil gerne støtte op om udbredelsen af et stort sprog- og
kulturområde, som er overset i den bredere danske læseskare. Rådet tror på, at
litteratur og kunst generelt er den bedste måde at møde mennesker og nye
kulturer på. Derfor er Kunstrådet glade for at støtte EDITORIAL AURORA
BOREALs fine initiativ om at præsentere fire forfattere fra Latinamerika og
15.500,00 Portugal for et aarhusiansk publikum.
Puk Qvortrup inhabil.

12686

Tværgående

Mariann Skytthe (MS)

Seachange Lab

Performing Arts Relay 2022-24: Research in Action

80.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte Performing Arts Relay, som en
anerkendelse af den vigtige laboratorieplatform - med nordisk og internationalt
fokus - der skabes her. Kunstrådet ser også med glæde at projektet søger midler
50.000,00 mange steder, og på den måde kan sikre en vis volumen til projektet.

12687

Dans

Lena Øvig (LØ)

Bora Bora

Fejlslag - en workshop om nyeste kunst

35.000,00

Et ambitiøst og nytænkende format med højt kunstnerisk niveau, der inviterer
publikum ind i en dialog om forståelsen og formidlingen af eksperimenterede
35.000,00 dans/scenekunst, som kunstrådet med glæde støtter.

12688
12690

Tværgående
Teater

Rakel Nåvik (rn)
Lena Øvig (LØ)

Radar
Teatret Gruppe 38

DIALOG PÅ TVÆRS AF RUM
9 epistler og en bolle med smeltet ost

12692

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

Lyd+Litteratur Festival

Lyd+Litteratur Festival 2022

12693
12698

Kunst
Tværgående

Rakel Nåvik (rn)
Mariann Skytthe (MS)

Mariko Wada
Almindelig Magi

Deltagelse i ’2022 Taiwan Ceramics Biennale’
Stonefulness i Aarhus

12699
12700

Litteratur
Kunst

Mette Damm (MD)
Mariann Skytthe (MS)

Det aarhusianske forlag Herman og Frudit
Ditte Lyngkær Pedersen

KOMMUNAL DIGTER
Etno - Kunst episode 2

12701

Litteratur

Mette Damm (MD)

Hierynumus / Sidse Laugesen

Sapfo x 3 Hieronymusdagen i aarhus

45.000,00
60.000,00

120.000,00

30.000,00
46.000,00

10.000,00
30.000,00

6.400,00

12702

Litteratur

Mette Damm (MD)

Det aarhusianske forlag Herman og Frudit

OPTEGNELSER

4.000,00

12703

Litteratur

Mette Damm (MD)

Det aarhusianske forlag Herman og Frudit

Rilke og rytme

15.000,00

12706

Litteratur

Rakel Nåvik (rn)

Lars Muhl & Andreo Michaelo Mielczarek

AARHUS ATLAS – en alternativ guide til en levende by (arbejdstitel)

12708

12709
12710

12713
12714
12715

12716

Klassisk musik

Teater
Kunst

Kunst
Kunst
Tværgående

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

Rakel Nåvik (rn)
Mariann Skytthe (MS)

Mariann Skytthe (MS)
Mariann Skytthe (MS)
Lena Øvig (LØ)

Lena Øvig (LØ)

Seismograf

Kaosteater v. Jeppe Alsgaard Pachaï
Karen Lise Krabbe

iben west
Foreningen for Samtidskunst
SheppardKarlsson

Aarhus Unge Tonekunstnere

Seismograf i Aarhus

Takotsubo
Fremmed i farver og AiR i S12, Bergen

Amazons redux
Udstillingsprogram 2022
Passion

Svanesang

110.000,00

Radar udmærker sig ved at kontinuerligt at udfordre spillestedsrammen og
søsætte tværæstetiske projekter som bryder med den traditionelle
musikoplevelse. Kunstrådet finder "Dialog på tværs" som et spændende tillæg
til kommunens Music City år med interessante samarbejdspartnere og ønsker
derfor at støtte projektet i dens realisering. Dog anses præsentation af
projektets kunstproduktion og publikumsperspektiver for at være for løst
25.000,00 beskrevet for at kunne opnå en højere støtte.
0,00
Kunstrådet er glade for at støtte Lyd+Litteratur Festival, som er en vigtig aktør i
byens kunstneriske miljø. Kunstrådet glæder sig over holdets ambition om at
være en fremtidig facilitator for nye tværkunstneriske møder, samarbejder og
projekter. De stærke samarbejder beriger det århusianske kulturliv, og har
samtidig mulighed for at fortsætte og blomstre fremadrettet og i det øvrige
120.000,00 land.
Karen Nordentoft inhabil.
Mariko Wadas keramik er gennemført og avanceret af høj kunstnerisk og
teknisk kvalitet. Kunstrådet støtter gerne hendes muligheden for præsentere
30.000,00 sine værker i dette vigtige forum.
0,00
Kunstrådet er glade for at støtte arbejdspladsdigtsamlingen KOMMUNAL
DIGTER, der med humor og bid skriver sig ind i arbejdspladslitteraturen.
Digtsamlingen er original og berører både emner som at være kommunalt
10.000,00 ansat, at være far og være rundet - eller kantet - af en hård opvækst.
0,00
Kunstrådet påskønner, at der sættes fokus på oversættelsens kunst, og at
arrangementet er forankret i en gruppe med særkompetencer på feltet. De tre
6.400,00 Sapho udgivelser giver rige muligheder for sammenligninger og perspektiver.
Kunstrådet støtter med glæde OPTEGNELSER, som er en billedrig, sanselig og
desperat digtsamling om fastholdelsen af øjeblikket - og det umulige i netop
dét. Fremadrettet vil Kunstrådet være glade for at forlaget medsender en plan
4.000,00 for markedsføring og oplag, så udgivelsen når flere læsere.
Kunstrådet er glade for at støtte Mette Moestrups hyldest til Rainer Maria
Rilke. Hvor poesien for nogle kan virke lukket, arbejder Mette Moestrup i RILKE
OG RYTME i skriftens åbne felt, og Kunstrådet glæder sig over en udgivelse, der
åbner poesien for endnu flere. Fremadrettet vil Kunstrådet være glade for at
forlaget medsender en plan for markedsføring op oplag, så udgivelsen når flere
15.000,00 læsere.
0,00

110.000,00

Kunstrådet finder projektets portrættering af byens unge kunstnere og, til tider,
underbelyste institutioner for velkomment og spændende. Kunstrådet anser
Seismograf for at være en seriøs og vigtig formidler af kunst og kultur og vil
50.000,00 gerne støtte platformens forsatte udvikling.

95.000,00
96.500,00

Kunstrådet finder det tværfaglig samarbejde og eksperiment vigtigt i
udviklingen af scenekunsten. Både i forhold til form, samarbejdespartner,
venues og publikum. Projektet Takotsubo undersøger alle disse parametre i det
tværfaglige samarbejde og i valget af ARoS Public atelier som venue. Med fokus
på at udforske, afprøve og eksperimentere med forskellige former for
50.000,00 publikumsinddragelse i immersive dramaturgier og rumskabende elementer.
0,00

38.294,00
55.682,00
150.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte op om Iben Wests installationsværk
'Amazons redux', som skal vises på MOCA, Cambridge, i forbindelse med
Guirlandens udstilling ‘RefeR’. Kunstrådet glædes over at århusianske kunstnere
12.000,00 kommer ud i verden, og vi håber på den måde, at byen får noget igen.
0,00
0,00

60.000,00

Kunstrådet tror på at mødet mellem det velkendte HC Andersen univers og en
formeksperinementerende installationes- og lydunivers kan tilfører noget nyt
og interesant til begge. Kunstrådet glæder sig over samarbejdet med H.C.
Andersen Festivals i Odense, der gør det muligt at skabe dette værk - også til
60.000,00 gavn for publikum i Århus.

12717
12725
12726

Litteratur
Kunst
Teater

Mette Damm (MD)
Mariann Skytthe (MS)
Lena Øvig (LØ)

Litteraturen på Scenen
Johan Buskov Romme
Teatret Beagle -dans & fysisk teater

Poesidage
Environment, physiology and perception
The Hot Hut Contest

40.000,00
39.000,00
85.000,00

12727
12728

Tværgående
Tværgående

Mariann Skytthe (MS)
Rakel Nåvik (rn)

Scene 42 v. Erling Larsen
Tiny Planet FM

Fragmenter af Flugt - Flugtens Manifest
E(X)CURSION

65.000,00
152.000,00

LIPS er et velfungerende koncept, og holdet bag er gode til at skabe variation
blandt forfatterne. Kunstrådet er glade for at se et arrangement, der støtter op
om poesien og skaber et åbent rum, hvor forfattere og publikum kan mødes.
Dog savner vi belæg for de relativt høje honorarer og repræsentationsudgifter,
30.000,00 hvorfor vi ikke kan støtte med det fulde ansøgte beløb.
0,00
0,00
Kunstrådet støtter gerne det spændende projekt, på tværs af kunstneriske og
kreative discipliner. Kunstrådet anerkender de medvirkende kompetencer, det
højaktuelle tema, flugt, og de refleksioner over temaet, som ansøgningen
65.000,00 tydeligt formidler.
0,00

100.000,00

From the page to the dance floor er et spændende projekt, der undersøger nye
møder mellem mennesker, udtryksformer og identiteter og herigennem stiller
spørgsmålstegn ved - og potentielt udvikler - samme. Vi ser mulighederne for et
vigtigt eksperiment, der på samme tid er research, performance og et
tværdiciplinært møde. Projektet er med til at udvikle det kunstneriske miljø i
Aarhus gennem de 10 lokale kunstners møde med og deltagelse i Sara Gebran´s
60.000,00 kunstneriske reserchpraksis.

150.000,00

Kunstrådet er spændt på udsigterne til en ny ambitiøs platform for byens unge
kunstnere som kan appellere bredt og aktivere et nyt område i byen, og håber
at ambitionerne kan indfries indenfor den korte tidsramme. Dog ønskes der for
fremtiden en strammere kunstfaglig kuratering med supplerende
50.000,00 dokumentation for præsenterede kunstnere.

30.000,00

Kunstrådet påskønner arrangementerne "Fransksproget senegalesisk litteratur Nye former og formater", hvor det aarhusianske kulturliv kan beriges af møder
med forfattere og samtaler om formidling og oversættelse. Projektet spreder
sig over interessante områder - både litterært og interkulturelt, og Kunstrådet
glæder sig over, at programmet både henvender sig til et specifikt publikum
med forudgående interesse for emnet samt et bredere og yngre publikum på
20.000,00 Dag 2.

12730

12746

12898
Total

Tværgående

Kunst

Litteratur

Kirsten Elkjær (KIEL)

Mariann Skytthe (MS)

Mette Damm (MD)

Teaterforeningen Public Eye

SEEK

Dansk selskab for ny fransksproget litteratur

From the page to the dance foor

SEEK

Fransksproget senegalesisk litteratur - Nye former og formater

6.246.761,00

2.243.300,00

