
Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Konsulentens begrundelse Habilitet

12549 Foreningen Oppenheimer Oppenheimer Festival 2022 100.000,00 15.000,00

Oppenheimer har igennem mange år været garant for 
kurateringen af det spirende vækstlag, ligesom festivalen også har 
bidraget til samarbejder på tværs af branchen. Musikrådet vil ved 
fremtidige ansøgninger fra festivalen gerne se en tydeligere 
positionering og en beskrivelse af festivalens rolle i byens 
musikalske landskab, som argument for at kunne opnå støtte.

12661 Natasja Liv Falk Feldborg Rejsen 15.000,00 0,00 Afslag
12676 Mathias Frøjk Filer 78.850,00 0,00 Afslag
12896 POP / KØRFIRS RECORDS Udgivelse af debutalbum med folkrock-solisten Krogen 20.000,00 0,00 Afslag

12911 Martin Ahm Nielsen Code Elektro - Deeper Cuts 8.500,00 6.000,00

Code Electro er blandt landets førende inden for sin genre og har 
igennem mange år bidraget med flere velanmeldte udgivelser. 
Musikrådet glæder sig over udsigten til mere fra Code Electros 
side, og vil gerne give et bidrag til realiseringen af projektet. 

12921 Jacob Voxtrup Petersen The Bootleg Bible 20.000,00 0,00 Afslag

12933 Ember Music Collective Ember Music Festival 2022 50.000,00 15.000,00

Musikrådet finder ambitionerne bag Ember Music Festival 
sympatiske, og er glade for at kunne yde støtte til projektet som 
kan bidrage til videreudviklingen af et spirende miljø. Musikrådet 
håber at bevillingen kan bidrage til en øget eksponering.

12937 Caktus Mix og mastering af Caktus' andet album 'Flimrende' 20.000,00 8.500,00

Den kunstneriske ambition og det musikalske niveau i Caktus' 
albumprojekt er inspirerende. De akustiske eksperimenter i 
indspilningsprocessen er interessante og vellykkede.

12942 BarbAros Ansøgning om støtte til deltagelse i Europamesterskabet i Barbershop 2022 10.000,00 0,00 Afslag
12954 Sejer Fangel Villadsen Wailing Dunes - Eternity Blues 20.000,00 0,00 Afslag

12962 Charlotte Skadhauge Soloalbum med Charlotte Skadhauge 69.500,00 8.500,00

Charlotte Skadhauge leverer velskrevne og godt spillede sange, 
med en egen personlig stil, der spænder fra det melankolske til 
vildere passager. Musikrådet støtter gerne udgivelsen.

12972 RAES RAES 24.000,00 6.000,00

Musikrådet vurderer at RAES' musik er catchy og moderne pop, og 
støtter gerne med et økonomisk skulderklap, der f.eks. kan 
anvendes til færdiggørelse af et af projektets numre. RAES 
opfordres desuden til at opsøge netværk til kunstnerisk og 
karrieremæssig sparring.

12974 idaBjörg/ idabjorgmusic You Make Me Proud to Be a Woman 20.000,00 7.000,00

Musikrådet anerkender Ida Björgs store arbejde for at skabe sig en 
karriere som sangskriver med vigtige og væsentlige budskaber og 
vil gerne støtte op om projektet. 

12975 Sansera Savior (Working title) Musikvideo 20.000,00 0,00 Adm. afslag

12986 Frederik Blæsild Vuust (p.v.a. bandet 5 x Vuust) Albumudgivelse ”Further to Fly” med 5 x Vuust 45.600,00 7.500,00

Musikrådet vil gerne anerkende og bifalde idéen bag projektet. 
Paul Simon fortjener en plads i standard repertoiret for jazzen og 
med 5 x Vuust bliver sangene gentænkt med en professionalisme 
og respekt som fortjener støtte.

12992 Århus Sangskriverværksted Aarhus Sangskriverkabaret 30.000,00 10.000,00

Århus sangskriverværksted spiller en vigtig rolle i det aarhusianske 
sangskrivermiljø og er omdrejningspunkt for udvikling af, og 
sparring mellem lokale talenter. Musikrådet finder ambitionerne 
for præsentationen af disse lovende, og er glade for at kunne yde 
et bidrag til realiseringen af projektet.

13002 Rasmus Bak Christiansen Jazz og Bondevin i Palmehaven på Institut for (X) 17.000,00 15.000,00

Projektet "Jazz og Bondevin" er et spændende og ikke mindst 
vigtigt initiativ for vækstlaget indenfor jazz i Aarhus. Grundet dette 
vil Musikrådet gerne støtte koncertrækken. Der opfordres dog til 
at højne budgettet fremadrettet, da der realistisk set vil vise sig 
flere udgifter ved et sådant projekt.

13019 Anna Vind Andersen AVA - Producer & mix/master samt udgivelse 47.800,00 0,00 Afslag



13022 Pianoværkstedet Jazz i Generationernes Hus - Aarhus Ø 15.000,00 10.000,00

Musikrådet finder udsigten til jazz i Generationernes hus på Aarhus 
Ø interessant, og vil gerne støtte realiseringen af koncertrækken 
med det flotte program. 

13025 Clemens Knejterne Clemens Knejternes Danmarks turné 20.000,00 10.000,00

Musikrådet anerkender Clemensknejterne som del af det sunde 
kormiljø i Aarhus i krydsfeltet mellem amatører og mere 
professionelt funderede udøvende. Den beskrevne turne virker 
som et projekt der vil understøtte korets gode energi. Musikrådet 
støtter derfor gerne ansøgningen.

13033 Sejer Fangel Villadsen Ego & Debate Første EP 10.200,00 0,00 Afslag
13059 Meike Marie Frandsen Jordfarvet (EP) 50.000,00 0,00 Afslag
13065 Det Grønlandske Hus i Aarhus Simon Lynge & The Martial Hearts - Koncert i Det Grønlandske Hus i Aarhus 33.285,00 0,00 Adm. afslag
13068 Moebius Moebius musikvideo 20.000,00 0,00 Afslag

13071 Vaev v. David Mondrup Vaev II 40.000,00 15.000,00

Vaev er originalt og unikt bidrag til den danske musikscene. 
Musikrådet finder planerne for det kommende album lovende med 
de velvalgte samarbejdspartnere. David Mondrup inhabil.

13082 Diplomatic Immunity IS Debut album 50.000,00 0,00 Adm. afslag

13086 Thilde Cecilie Rahbek Dam iiris - livesession 21.875,00 7.500,00

Musikrådet finder lyden og udtrykket lovende og håber at 
bevillingen og realiseringen af projektet kan understøtte den 
videre udvikling af iiris.

13119 FLP Bootcamp 35.000,00 18.000,00

Musikrådet er begejstrede over bootcamp projektet og finder 
investeringen i talentudviklingen vedkommende, sympatisk og 
ambitiøs. De opstillede moduler har højt niveau og giver mening i 
talenternes videre udvikling. Musikrådet anbefaler et større fokus 
på kønsdiversiteten i hvervningsprocessen for fremtiden.

13125 Mikail Cetinalp Produktion af sang/musikvideo 50.000,00 4.000,00

Musikrådet vurderer, at det indsendte materiale er veludført og 
stilbevidst. Musikvideoen forekommer at være et godt supplement 
til projektet. På den baggrund giver rådet gerne en økonomisk 
håndsrækning.

13126 Clementones Clementones' deltagelse i verdensmesterskaberne i barbershop 8.000,00 0,00 Afslag
13129 Iblandt os Danske Mordballader - udgivelse og tryk 25.000,00 0,00 Afslag

13137 DeadRecords I/S Deadnate - 2. album 25.000,00 10.000,00

Deadnate er et kompetent metalband, der spiller med stor energi 
og et højt musikalsk niveau. På den baggrund vil Musikrådet gerne 
støtte Deadnates album.

13149 Daniel Reimer Lama the past years or so 10.000,00 5.000,00

Daniel Reimer Lama præsenterer et godt bud på tidssvarende pop, 
med god produktion og sangskrivning, og en meget fin vokal. 
Musikrådet tror på, at det ansøgte projekt kan munde ud i en fin 
EP, og giver gerne en økonomisk håndsrækning til det.

13157 Lukas Loeb Fragmenteringsbandet 2.0 17.300,00 0,00 Afslag

13172 Signe Eggert Jørgensen Signyr - debutalbum 25.000,00 10.000,00

Signyr er et ambitiøst og spændende projekt som Musikrådet 
gerne vil støtte udviklingen af. Dog pointerer Musikrådet at det er 
vigtigt at lade sig inspirere, men samtidig holde sig for øje, at målet 
er at finde sit eget kunstneriske udtryk.

13173 Flemming Både Julekoncerter på plejehjem i Aarhus Kommune 26.000,00 0,00 Adm. afslag

13177 FLP HAM fra Syd EP udgivelse 20.000,00 5.000,00
Musikrådet ser potentiale i HAM fra Syds materiale og glæder sig 
over at kunne yde et bidrag til den videre udvikling. 

13178 FLP LEE Solo udgivelser 15.000,00 10.000,00

LEE er en spændende artist, der bidrager til at sætte Aarhus på 
landkortet inden for hiphop-genren. Udvalget bifalder de tidligere 
samarbejdsprojekter og 5 x single lanceringsstrategien. Musikrådet 
imødekommer derfor gerne ansøgningen.



13179 FLP HAM fra Syd musikvideo 20.000,00 5.000,00

HAM fra Syd er en spændende artist, der bidrager til at sætte 
Aarhus på landkortet inden for hiphop-genren. Ideen om at skabe 
en visuel fortælling om Rosenhøj og Aarhus Ø er væsentlig og 
interessant. Musikrådet imødekommer derfor gerne ansøgningen.

13180 Album.indspilning Album indspilning 2023 25.000,00 7.000,00

Musikrådet vil gerne anerkende det store stykke musikalske 
benarbejde Michelle Birkballe har været garant for gennem mange 
år. Michelle har igennem mange år turneret landet tyndt til glæde 
for mange publikummer. Musikrådet vil gerne støtte realiseringen 
af et nyt album og håber det kan bidrage til den fortsatte 
kunstneriske udvikling.

13182 Arkæon Parasit 16.000,00 0,00 Afslag

13184 Rådne Lunger Rådne Lunger - indspilning af nyt album 14.000,00 5.000,00

Rådne Lunger er definitionen af beskidt rockmusik og Musikrådet 
anerkender udtrykkets plads i den aarhusianske musikverden. 
Grundet dette støtter Musikrådet gerne indspilning af nyt album. 
Midlerne skal gå til mixing. 

13185 Andrea Maagaard Debutalbum 10.000,00 0,00 Afslag

13188 Niels Munk Fantasilaboratoriet Vol. 2 20.000,00 12.000,00

Fantasilaboratoriet Vol. 2 er et interessant projekt, der med 
dygtige musikere skaber nytænkende musik. Musikrådet er 
spændte på at følge den videre udvikling og støtter derfor gerne op 
om ansøgningen til et nyt album. 

13190 Jacob Djursaa Jacob Djursaas debutplade 9.000,00 0,00 Afslag
13191 Halfdan Magnus Stefansson Halfdan Stefansson Trio - Begravelsesmusik 31.812,00 0,00 Afslag
13196 Kirsten Voss Uhr 84.150,00 0,00 Afslag

13200 Sauna Senere I/S Sauna Senere EP nr. 2 15.000,00 8.000,00

Sauna Senere fremviser sit helt egne særegne univers, med humor 
og kant. Det er en god og interessant oplevelse at dykke ned i, og 
Musikrådet støtter gerne op om EP produktionen

13204 Aarhus Lydforening Aarhus Lydforening 50.000,00 20.000,00

Aarhus Lydforenings ansøgning fremstår gennemarbejdet og 
professionel. Musikrådet finder koncert og workshop-aktiviteterne 
velkuraterede og bifalder vækstlagsarbejdet, samt evnen til at 
indgå i og udvikle interessante og udbytterige partnerskaber og 
samarbejder. Støtten gives til kunstnerhonorarer og udgifter i 
forbindelse med koncerter og workshops.

13208 Elena Casquete Medina ATIKA - Origins turné 25.000,00 7.000,00

ATIKA har et helt særegent musikalsk udtryk, som de skal arbejde 
videre med at udforske og styrke. Musikrådet vil derfor gerne give 
en håndsrækning til at støtte deres turné. Det anbefales dog 
fremadrettet, at være mere målrettet ved f.eks. at prøve at nå ud 
til flere spillesteder og festivaler.  

13209 THUS Realisering af EP'en "CONDITION OF EXISTENCE"" 24.600,00 7.000,00

THUS er et nyt og spændende navn på den danske metalscene. 
Lyden og udtrykket er originalt og vi ser frem til at følge den videre 
udvikling. Musikrådet vil gerne støtte med et mindre beløb, som 
kan realisere nogle indspilninger, ligesom vi håber at det lykkes 
bandet at finde en fast trommeslager. 

13211 Det Jyske Musikkonservatorium The Rooftop Symphony 100.000,00 0,00 Adm. afslag
13214 Niels Peter York Christensen N.P. York  51.000,00 0,00 Afslag

13217 Ungdomskoret Aarhus U Koncertturné til Færøerne 15.000,00 10.000,00

Ungdomskoret Aarhus U viser med sit mangeårige koncertvirke og 
projekter at de er en essentiel del af det voksende aarhusianske 
kormiljø. På baggrund af dette vil Musikrådet gerne støtte turnéen 
til Færøerne. 

13225 ZANDERS, GRIMFEST GRIMME AFTENER PÅ KLOSTERTORVET 60.000,00 0,00 Afslag



13230 Camilla Dayyani Indspilning & Udgivelse Mine Miniaturer 25.000,00 12.500,00

Sammenfletningen af de forskellige musikalske udtryk bliver 
bundet flot sammen og den kunstneriske idé kommer klart til 
udtryk, og derfor har Musikrådet valgt at støtte projektet.

13231 FEUM - Foreningen for Elektronisk Underground Musik Display of Art Form 80.000,00 40.000,00

Musikrådet bifalder FEUM's tværkunstneriske initiativer og støtter 
gerne projektet Display of Art Form. Udvalget savner dog 
stadigvæk overvejelser om medfinansiering og dermed om FEUM's 
økonomiske bæredygtighed på længere sigt.

13234 CLASH, ved Michael Bladt CLASH - debutudgivelse 42.000,00 12.000,00

Musikrådet bifalder projektets høje kunstneriske niveau og 
ambitionen om at sætte kompositionerne og den skabende proces 
i spil, gennem et nyt musikalsk samarbejde.

13239 Hjertebarn I tankestregens tegn 6.650,00 3.000,00

Musikrådet har med stor interesse læst ansøgningen til I 
tankestregens tegn, og er glade for at kunne give et lille beløb til 
realiseringen af det nytænkende oplevelsesdesign til koncerterne. 

13241 Ensemble Pluma Ensemble Plumas Koncertaktiviteter Sæson 22-23 100.000,00 50.000,00

Musikrådet finder Ensemble Plumas projekter interessante, 
relevante og professionelt formidlede og veldokumenterede. 
Musikrådet værdsætter ambitionen om at uropføre 
nykomponerede værker, præsentere danske førsteopførelser samt 
perspektiveringen af væsentlige klassiske værker til nutiden. 
Projekterne er ambitiøse og brobygningen mellem vækstlag og det 
professionelle musikliv er væsentlig for udviklingen af det 
aarhusianske musikmiljø.

13242 POP / KØRFIRS RECORDS Udgivelse af jazztrommeslageren Christian Windfelds soloalbum 20.000,00 10.000,00

Christian Windfeld er en vigtig del af det eksperimenterende, 
aarhusianske musikmiljø og Musikrådet vil gerne støtte op om 
hans seneste indspilning. Støtten går til promovering og 
artwork/layout. Til fremtidig brug gøres der i øvrigt opmærksom 
på, at puljen som udgangspunkt modtager ansøgninger fra 
kunstneren selv, og ikke fra dennes pladeselskab.

13243 Elevatorfører v. Frederik Langkjær Udgivelse af albummet 'Før lyset forsvinder' 30.000,00 0,00 Adm. afslag

13251 SHEPPARDKARLSSON PASSION 30.000,00 15.000,00

Projektet Passion er et kunstnerisk ambitiøst projekt, der gennem 
interessante samarbejder går på tværs af genrer og formidler og 
perspektiverer kulturhistorie ind i samtiden. Musikrådet 
imødekommer derfor gerne ansøgningen.

13256 Life Material Life Material 44.375,00 0,00 Afslag
13257 SEIN Ung og upcoming (arbejdstitel) 25.000,00 0,00 Afslag
13258 Artos Festival Artos Festival 2023 65.000,00 0,00 Afslag

13259 Rigmor I/S Rigmor album 2 30.000,00 15.000,00

Rigmor imponerer med kunstnerisk ambitiøst arbejde, og med en 
nysgerrig og uforfærdet tilgang til den kreative proces i 
albumproduktionen. Musikrådet støtter gerne op om albummet.

13260 Kh Marie Studio Krydsfelt LIVE 50.000,00 20.000,00

Krydsfelt er et spændende projekt, der forekommer udviklende for 
lydkunsten, og har potentiale til at anvise nye veje for kunstnerisk 
tværmedialt samarbejde.
Musikrådet har ikke mandat til at støtte koncerter der finder sted 
under Aarhus Festuge, men støtter gerne projektets øvrige 
aktiviteter. Der henledes opmærksomhed på, at afrapporteringen 
af projektet forventes at godtgøre, at pengene er brugt på andre 
aktiviteter end selve koncerten.

13261 Female Inspiration IMMUNE 5.0 100.000,00 20.000,00

På baggrund af den fremsendte ansøgning vælger Musikrådet at 
give tilsagn om støtte til projektet IMMUNE 5.0. Projektets 
tværæstetiske formidling af relevante emner er både interessant 
og kunstnerisk ambitiøst.



13263 Dan Hjorth Jensen Då 20.000,00 7.000,00

Dan Hjort er en spændende komponist og pianist, der med trioen 
Då, vitaliserer klavertrioformatet og er med til at sætte Aarhus på 
landkortet inden for jazzen. Musikrådet imødekommer derfor 
gerne ansøgningen. 

13264 orb out orb out 14.000,00 0,00 Afslag

13265 Noctum Productions I/S LIVLØS album 3 20.000,00 10.000,00

Livløs spiller episk og lyrisk, men også så potent som metal-genren 
kræver. Musikrådet støtter gerne produktionen af bandets nye 
album.

13267 Karla Kold Mending 10.000,00 5.000,00

Karla viser via sin ansøgning et helt eget og rørende musikalsk 
udtryk. Musikrådet vil gerne støtte videreudviklingen af dette samt 
ansøgers kommende EP. 

13268 Karmen Roivassepp Karmen Rõivassepp & Aarhus Jazz Orchestra: post-production & releasing of the album 20.000,00 10.000,00

Projektet, at give vokalen en rolle i bigbandet der er mere ligestillet 
med de øvrige instrumenter end traditionen ellers foreskriver, er 
interessant og relevant. Det indsendte materiale viser gode bud på 
at takle udfordringen. Musikrådet støtter gerne projektet.

13271 Methea Skou Rydahl du - debut-ep: "tusindfold" 11.535,00 6.000,00

Duoen "du" viser et stort sangskrivningspotentiale som allerede er 
nået langt i sin udfoldelse. Musikrådet vil gerne støtte op om deres 
videre udvikling og debut EP. 

13272 Karmen Roivassepp Concert: Machina Mundi feat. Karmen Rõivassepp 13.500,00 0,00 Afslag

13276 Hurraura Jan Jet - En Aarhus Legende. 15.000,00 3.000,00

Musikrådet anerkender projektets værdi som dokumentation af et 
stykke lokal musikhistorie, og giver gerne en håndsrækning til 
projektet. Der opfordres ydermere til at søge samarbejde med 
institutioner med interesse for musikhistorien i 1970erne og -
80erne, som f.eks. Den Gamle By i Aarhus og museet Ragnarock i 
Roskilde.

13279 Nina Møller Jørgensen Basilica di San Clemente al Laterano 21.724,00 10.000,00

På baggrund af den fremsendte ansøgning vælger Musikrådet at 
give tilsagn om støtte til projekt. Rådet finder projektet meget 
originalt og kunstnerisk nyskabende. Støtten gives til indspilning og 
lydproduktion.

13280 Foreningen Sedjanka Koncert Sedjanka og Perunika 61.088,00 10.000,00

Det anførte projekt, med deltagelse af to kor fra hhv. Sverige og 
Danmark, forekommer relevant og potentielt udviklende for 
Sedjanka som spiller på både kor- og verdensmusik scenen i 
Aarhus. Musikrådet giver gerne en økonomisk håndsrækning.
Som sidebemærkning bør nævnes, at det ved fremtidige lignende 
projekter er Musikrådets håb, at andre medvirkende til projektets 
gennemførelse (i dette tilfælde Aros og Dokk1) også bærer en del 
af økonomien, som f.eks. de optrædendes honorarer.

13281 Lukas Vanggaard Lukas Vanggaard - EP 2023 35.000,00 7.500,00

Musikrådet har med stor interesse vurderet det indsendte 
materiale, og er glade for at kunne bidrage med en mindre 
bevilling til det ambitiøse projekt. Det musikalske udtryk er et frisk 
pust på den danske scene, og vi ser frem til at følge udviklingen af 
projektet. 

13282 OUTPUT Aarhus OUTPUT STUDIO SHOWCASE 10x 80.000,00 20.000,00

OUTPUT er et spændende intiativ i Aarhus, og noget Musikrådet 
ønsker at støtte op om. Projektets videre udvikling bliver 
interessant at følge. 

13283 Alt_R_Jazz Alt_R_Jazz 2022 25.000,00 20.000,00

Alt_R_Jazz spiller en vigtig rolle i det aarhusianske jazz-miljø. 
Derfor er Musikrådet også glade for, at kunne give støtte til 
realiseringen af det flotte 2022 program. Anja Nedremo inhabil.



13288 Elværket Åbyhøj Klassisk koncertrække i Kultur- og medborgerhuset Elværket i Åbyhøj 20.000,00 10.000,00

Musikrådet støtter gerne en klassisk koncertrække på Elværket 
Aabyhøj. Programmet fremstår spændende og favner forskellige 
publikumsgrupper der får mulighed for at opleve klassisk musik på 
højt niveau i forskellige rammer. Foreningen har en aktiv 
medlemsbase, der tager hånd om lokale kulturudbud og formår at 
favne bredt musikalsk - også her når de præsenterer klassisk 
musik. Til fremtidige ansøgninger bemærker rådet, at man gerne 
ser et større samarbejde med vækstlaget samt freelance og 
studiemiljøet.

13290 Lydenskab Koncertrække The One Behind the Score 15.000,00 10.000,00

Koncertrækken arrangeret af de dygtige folk bag Lydenskab, er et 
gennemarbejdet, stærkt og flot projekt som Musikrådet er glade 
for, at kunne yde bidrag til.

13291 You Work For Me Now You Work For Me Now live-session + video 10.000,00 5.000,00
Musikrådet er glade for, at kunne give støtte til realiseringen af live-
sessionen, som vi håber kan understøtte bandets videre udvikling. 

13292 Folk Big Band Danmark Folk Big Band Danmark 10.000,00 10.000,00

Folk Big Band er et godt og vigtigt initiativ, der er med til at udvikle 
og fastholde det lokale folkemusikmiljø. Det virker på 
folkemusikkens egne præmisser, som et projekt med aktiv 
deltagelse af de fremmødte.
Musikrådet støtter gerne Folk Big Band Danmarks event under 
Aarhus Folk Festival.

13293 Sally Errebo-Brandt SALLY - Singleudgivelser 2022 12.800,00 0,00 Afslag
13298 ZANDERS, DMF FESTUGEN PÅ KLOSTERTORVET 45.900,00 0,00 Adm. afslag
13301 F.A.R. Away Records Øvelokale + Amatør-Musikstudie: Kulturhus Bunkeren 27.500,00 0,00 Adm. afslag

13305 Rasmus Dahl Nielsen The Weather Gods Rain Supreme 5.000,00 5.000,00

Rasmus Dahl Nielsen demonstrerer instrumentering og 
komposition på et højt kunstnerisk niveau. Man fornemmer 
kærligheden for flere genrer, som er sat fremragende sammen til 
et unikt produkt. Musikrådet vil grundet dette gerne støtte 
indspilningen af et nyt album. 

13307 #KIM #KIM FEST 50.000,00 25.000,00

Musikrådet finder at organisationen #KIM tager fat i vigtige emner 
inden for musikbranchen og at endagsfestivalen har et ambitiøst 
og kunstnerisk væsentligt program. På den baggrund, vælger 
Musikrådet at give tilsagn om støtte til projekt

13310 Anne Green Munk Lolitas Breve 20.000,00 0,00 Afslag

13311 Mikas Bøgh Olesen (Faratuben) Faratuben turné og kulturmøder 117.005,00 30.000,00

Musikrådet anerkender Faratubens succes og arbejdsomhed og 
bifalder de arrangerede workshops og kulturmøder i forbindelse 
med turneen. Bevillingen er øremærket til musikerhonorarer.

13314 Frederik Sakham L'eau coule 20.000,00 10.000,00

Det er dygtige folk der står projektet L'eau coule og Musikrådet 
hører et tydeligt potentiale som vi glæder os til at følge. 
Musikrådet har på den baggrund valgt at støtte projektet i dets 
videre udvikling. 

13316 Christina Mallou Linde nikkipax - The Dandelion Project 100.000,00 10.000,00

Musikrådet finder projektet kunstnerisk ambitiøst og bifalder 
formidlingen af vigtige emner fortalt og formidlet med et stort 
personligt engagement. Støtten gives til indspilning og 
lydproduktion.

13317 RUBY SKY RUBY SKY - Chokehold 38.500,00 5.000,00

Ruby Sky er et upcoming RnB navn. De har et velproduceret og 
genrerelevant udtryk, og fremviser et godt potentiale på 
karriereplanet. Musikrådet støtter gerne bandets EP produktion.

13319 Gemini Inc. Gemini Festival 2022 45.000,00 0,00 Adm. afslag

13320 Anders Ahle Krogh Trader efterårsturné 2022 14.450,00 7.000,00

Trader er et vellydende indieband med godt gang i en opstartende 
karriere. Musikrådet støtter ambitionen om en turne med et 
tilskud til transporten.

13323 Crimson Haze Studieindspilning af Crimson Haze’s første album 42.125,00 0,00 Afslag



13324 OKTOsounds OKTOsounds- Aarhus Jazz Festival 37.925,00 15.000,00

Musikrådet finder perspektiverne for en videre eksponering af 
improvisationsjazzen i forskellige miljøer spændende og 
vedkommende. OKTOsounds har med et spændende program, 
oplagte samarbejdspartnere og interessant valg af venue gjort sig 
fortjent til en støtte af projektet. 

13325 Downtown July "Alt latter bliver til ekko" - EP 77.500,00 0,00 Afslag

13326 Fonden Århus Kunstbygning KA Sound 75.000,00 45.000,00

Musikrådet finder ambitionen om at skabe et mødested mellem 
samtidskunsten og musik i byen relevant og interessant, og er 
glade for at kunne yde støtte til realiseringen af projektet. 
Projektet indeholder mange interessante samarbejder og vi glæder 
os til at følge realiseringen af disse. 

13329 Elza Ozolina In A Latvian Mood 40.000,00 0,00 Afslag
13330 KTGworks Square Music 28.000,00 0,00 Adm. afslag David Mondrup inhabil.
13331 Lil Lacy Music Concert for a Space and Time 30.000,00 0,00 Afslag
13337 Ewoud Van Eetvelde ROOM - studio recording Aarhus 20.000,00 0,00 Afslag
13340 W.A.S. Entertainment ApS W.A.S. Entertainment SPOT Day Party 35.000,00 0,00 Adm. afslag
13341 Aarhus Kammerkor ’syng sammen med kor’ 77.900,00 0,00 Adm. afslag
13349 Limbo Collective Den Sidste Sommernat 80.000,00 0,00 Afslag

13351 Robert Jan Jancevic Markedsføring af pladen samt turne 31.000,00 10.000,00

Musikrådet bemærker hårdt arbejde og et godt musikalsk 
potentiale i ansøgningen. Rådet støtter derfor gerne produktionen 
af Twin Dives turné og markedsføring. 

13354 Upopulær Mekanik Musikvideo til Blå Antimåne Saltdis 25.000,00 7.000,00

Musikvideoen til Blå Antimåne Saltdis er et stort og ambitiøst 
projekt som Musikrådet har valgt at støtte med et mindre beløb. 
Den kunstneriske idé står stærkt og vi håber at realiseringen af 
musikvideoen kan understøtte det kommende album.

13357 Vox Mariæ En lyd af midvinter: Fire danske julesange og en midvintersang 7.750,00 7.750,00

Vox Mariæ er et initiativrigt kor som er essentielt for væksten af 
kor i Aarhus. De er nytænkende og dette er noget Musikrådet 
ønsker at støtte. 

13358 Elza Ozolina Elza Ozolina Experience album release 45.000,00 0,00 Afslag

13359 Aarhus Calling Aarhus Calling 2022 50.000,00 30.000,00

Musikudvalget ser fortsat meget positivt på Aarhus Callings værdi 
som brobygger mellem unge danske talenter og den professionelle 
musikbranche. Udvalget har derfor valgt at imødekomme 
ansøgningen.

13360 Karen Stenz Lundqvist Kaizer søger midler til kommende udgivelser 18.000,00 15.000,00
Musikrådet finder det høje kunstneriske niveau inspirerende og 
støtter gerne Kaizers arbejde til en kommende EP. 

13361 Nanna Schannong Album - "They come truly right up out of the water" 30.000,00 15.000,00

På baggrund af den fremsendte ansøgning vælger Musikrådet at 
give tilsagn om støtte til projekt "They come truly right up out of 
the water". Rådet finder projektet og den tværæstetiske 
skabelsesproces original og kunstnerisk nyskabende. Støtten gives 
til lydproduktion og releasekoncert.

13369 Turn it Over Records Releasetour 2022 73.000,00 0,00 Adm. afslag
13372 Sabrina Qvortrup Be You 29.700,00 0,00 Afslag
13373 Hygge bass crew Re:Konnekt 10.000,00 0,00 Afslag
13374 Plukk Vejfest i Kjeld Tolstrups Gade 9.500,00 0,00 Adm. afslag

13375 Elza Ozolina PROJECT PRO album release 53.125,00 8.000,00

På baggrund af den fremsendte ansøgning finder Musikrådet at 
PROJECT PRO er et interessant projekt, der går på tværs af genrer 
og eksperimenterer med det musikalske udtryk. På den baggrund 
gives der tilsagn om støtte, der gives til indspilning og 
lydproduktion

4.175.024,00 869.750,00
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