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Sagsnr. Ansøger Titel Ansøgt beløb Bevilling Bevillingsudvalgets begrundelser
12932 Teater Katapult Nye fortællinger i Gellerup 100.000,00       80.000,00      Der er tale om et spændende projekt, som har fokus på at få flere 

til at interessere sig for at skrive dramatik, således at 
mangfoldigheden af de fortællinger der fortælles øges. 
Bevillingsudvalget er endvidere glade for, at der kommer et 
teatertilbud i Gellerup.
Det er et krav for at kunne få tilskuddet udbetalt, at der knyttes 
visninger/præsentationer på projektet, som en del af 
workshoppene.
Grundet puljens begrænsede midler, gives der ikke fuld tilskud til 
projektet.

12956 Brabrand Billedskole Brabrand Billedskoles Årsprogram 2022 60.000,00         48.000,00      Brabrand billedskoles aktiviteter tiltrækker mange børn og unge i 
og med at de ofte foregår i det offentlige rum, hvor de er lette at 
få øje på. Bevillingsudvalget har følgende kommentarer til 
aktiviteterne:
Det er vigtigt, der knyttes frivillige hjælpere på aktiviteterne, 
således at underviseren ikke skal håndtere for stor en gruppe 
børn alene samtidig med at der skal undervises, da det vil forringe 
undervisningen. Der er endvidere noget omkring sikkerheden, når 
man er alene med mange børn.
Der findes andre billedkunstneriske aktiviteter i Gellerup og vi 
forventer, at Brabrand Billedskole indgår i et samarbejde med de 
andre aktører, således at de unge, som viser interesse for at ville 
mere indenfor det billedkunstneriske område, kommer videre. 
Det kan fx ske ved at de introduceres for Sigrids Stue og/eller 
Ungdomsskolen. Således vil der kunne ske en forankring af 
Brabrand Billedskoles indsats.
Bevillingsudvalget opfordrer til, at Brabrand Billedskole afholder 
et møde med Lone Jensen fra Kultursekretariatet vedr. udvikling 
af skolen.
Grundet puljens begrænsede midler, gives der ikke fuld tilskud til 
projektet.



12958 Somali Community in Denmark Somalisk kulturfestival 200.000,00       152.000,00   Bevillingsudvalget finder det positivt, at der fra somalisk side er et 
ønske om at afvikle en somalisk kulturfestival, der som formål har 
at udbrede kendskabet til somalisk kunst og kultur. I en svær tid 
er der brug for kulturmøder mellem alle etniciteter.

I og med at festivalen finder sted om ganske kort tid, opfordrer 
bevillingsudvalget ansøger til at søge hjælp til at få kommunikeret 
ud, at festivalen finder sted. Bevillingsudvalget stiller endvidere 
krav om, at der afholdes et snarligt møde med Rakel og Lone fra 
Kultursekretariatet, hvor der redegøres for hvorledes projektet 
skrider frem, og hvorledes der arbejdes på at kommunikere 
festivalen ud, ikke kun til det somaliske samfund i Aarhus, men til 
hele byen.
Bevillingsudvalget opfordrer endvidere  til, at der under festivalen 
skabes et centrum for aktiviteterne, hvor borgerne kan gå hen og 
få information om festivalens mange aktiviteter. Ligeledes 
opfordres der til at tage kontakt til Music City Aarhus 2022, men 
henblik på at få annonceret koncerterne igennem deres kanaler.

Grundet puljens begrænsede midler, gives der ikke fuld tilskud til 
projektet.

12920 Magnus Pind studio Det Sidste Åndedrag 200.000,00       150.000,00   Et virkelig spændende og interessant kunstprojekt, som har 
potentiale til at tiltrække et kunstinteresseret publikum fra hele 
Aarhus. Bevillingsudvalget vil derfor anbefale ansøger, at tage 
kontakt til Billedkunstcentret i Aarhus samt kunstskolerne, for at 
gøre opmærksom på udstillingen. Bevillingsudvalget tænker der 
bør være interesse hos nogle af skolerne for at indgå i 
samarbejder omkring workshops, hvor arbejdet med dufte kan 
blive udfoldet.
Grundet puljens begrænsede midler, gives der ikke fuld tilskud til 
projektet.

12960 UNCOVERmusic 40 koncerter i Gellerup - Let´s Come Together 194.500,00       -                  Afslag
I alt 754.500,00       430.000,00   


