
Gellerup Kulturmidler, Den Store Pulje - 1. runde 2022
Sagsnr. Ansøger Titel Ansøgt beløb Beslutning Bevillingsudvalgets begrundelser
12217 Bazarjazz Bazarjazz Vinter og Sommer 50.000,00            50.000,00 Den første Barzarjazz blev et rigtig godt arrangement og 

tiltrak mange publikummer. Bevillingsudvalget ser med 
glæde, at arrangementet har spredt sig over et bredt 
aktivitetsniveau og mange mange involverede. At 
arrangementet er en del af Aarhus Jazzfestival ses som 
en styrke, i forhold til at trække et publikum til 
Gellerup. Ansøgningen imødekommes derfor.

12225 KKArt By og billede. Fælles erindring 27.500,00            27.500,00 Projektet er en fortsættelse og opsamling på det 
tidligere projekt "Vi flyver som vinden blæser", som har 
fremkommet med interessante luftfotos af den fysiske 
transformation af Gellerup set fra oven. 
Bevillingsudvalget vil gerne støtte at der tages billeder 
af de områder der lægges op til i ansøgningen samt 
formidlingen af billederne. Bevillingsudvalget vil 
endvidere opfordre til, at billederne på sigt også 
udstilles andre steder end i Gelerup, hvis det er muligt.

12239 Gellerup Museums Venner Blok B7 - Den røde gavl 180.000,00                          -   Afslag
12232 Fonden Aarhus Filmværksted GELLERUP FILMSKOLE FORÅR 2022 99.500,00            99.500,00 Bevillingsudvalget finder projektet meget godt, og 

ønsker at støtte med 99.500kr. Vi ser positivt på at 
unge i Gellerup får mulighed for selv at fortælle sine 
egne historier gennem film, og at de bliver introduceret 
til Aarhus Filmværksted hvor der er er mulighed for at 
dygtiggøre sig.

12243 UNCOVERmusic Varmt og Originalt 211.700,00                          -   Afslag
12245 Kulturkollektivet 11 arrangementer på Gellerupscenen, ved Kulturkollektivet 250.000,00          120.000,00 Bevillingsudvalget har valgt at bevilge 120.000kr. til 

projektet. Vi ser gerne at der bliver fokuseret på 
aktiviteter som ikke allerede er repræsenteret i 
Gellerup fx såsom Stand up og at trække større navne 
til Gellerup. Vi vil minde om at der også skal afsættes 
midler til husleje i budgettet.

12246 Det Finurlige Flyselskab RE : Art i Gellerup 100.000,00            99.000,00 Bevillingsudvalget har valgt at støtte projektet med 
99.000kr. Vi ser med glæde at projektet inddrager børn 
og deres familier i kreative aktiviteter med fokus på 
bæredygtighed og FNs 17 verdensmål. 

I alt 918.700,00 396.000,00        



   


