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Sagsnr. Sagsbehandler Kategori Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Konsulentens begrundelse Habilitet

13047 Kirsten Elkjær Teater New Stage Productions M for Marriage 100.000,00 0,00 Afslag

13091 Maria Work Nygård Kunst Kunsthal Galleri Image Photobook Week Aarhus 2022: Off Balance 90.000,00 70.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte et stærkt og fagligt spændende 

arrangement, som over en årrække har vist et højt niveau, 

og som kommer ikke kun Århus til gode, men rækker 

videre ud.

I en fremtidig ansøgning ser Kunstrådet dog gerne mere 

synlighed omkring, hvor de indkøbte bøger havner, og 

hvem de kommer til gode.

13097 Mette Damm Litteratur Aarhus Litteraturcenter Masterclassforløb for forfattere 31.150,00 31.150,00

Masterclass-forløbene arrangeret af Aarhus 

Litteraturcenter er konceptuelt stærke, af høj faglig 

kvalitet og understøtter i høj grad forfatteres 

videreudvikling. Kunstrådet er derfor glade for, at kunne 

yde støtte til en ny sæson. Kunstrådet anbefaler dog at 

man i fremtiden søger bredere ift. medfinansiering for at 

bestyrke projektets bæredygtighed. 

Puk Qvortrup Bianchi inhabil. 

13114 Lena Øvig Tværgående MeerKat Dance Theatre LOSER 45.000,00 0,00 Afslag

13124 Mette Damm Litteratur Silkefyret Norsk romanprisvindende, satirisk værk om Henrik Ibse 30.000,00 30.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne give støtte til denne 

udgivelse fra Silkefyret. Silkefyret er et forlag med sans for 

at finde fine udenlandske titler, og samtidig understøtter 

forlaget oversætterkunsten gennem samarbejder med 

nye, engagerede og dygtige oversættere.

13128 Kirsten Elkjær Teater Bananstaten Rigtige Realiteter 25.000,00 0,00 Afslag

13130 Rakel Nåvik Teater Quonga QuongaFest 2022 60.000,00 60.000,00

Kunstrådet glæder sig over at kunne støtte Quonga og 

festivalens arbejde med at skabe en ramme hvor det 

århusianske vækstlag kan udfolde sig og hvor frivillige der 

ønsker at arbejde med scenekunsten kan bidrage . 

Kunstrådet bifalder festivalens fokus på internationalt 

samarbejde og et post corona fokus på den sanselige 

oplevelse af teater.

13132 Mette Damm Litteratur Løve's BogCafé Litterære Dage 50.000,00 25.000,00

Kunstrådet er glad for at kunne støtte Litterære Dage på 

Løve's, som er et veletableret koncept i det århusianske 

kulturliv.

Vi anerkender, at litteraturarrangementet når potentielt 

nye og andre målgrupper ved at afholdes i caféen. Under 

udmåling af støtten har vi dog også lagt vægt på, at stedet 

ikke medfinansierer fx i form af forventet afsmittende 

branding og provenu på salg under arrangementet.

13134 Lena Øvig Teater teaterRUM SUFI - den sandfærdige historie om et kulturmøde 200.000,00 200.000,00

Kunstrådet glæder sig over at kunne støtte SUFI, som vi 

oplever er et projekt der udefra en dyb medmenneskelig 

indignation ønsker at bringe nye stemmer og udtryk ind 

på den danske scenekunstscene. Projektet og holdet bag 

har en stærk professionalisme, en åbenhed og 

opmærksomhed ift. udfordringerne i dette kunstneriske 

møde, samtidigt med at der er en stor respekt og 

nysgerrighed for andre kulturelle og kunstneriske 

erfarringer. Vi tror at dette kan skabe en forestilling af høj 

kunstnerisk kvalitet og nødvendighed.



13136 Lena Øvig Dans Himherandit Production Shroud 70.000,00 70.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte Shroud - en 

soloperformance, som 2. del af Undying Love Projects, 

hvor Andreas Constantinou undersøger en ny retning i sit 

kunstneriske virke. Et arbejde der allerede har høstet 

roser og er blevet godt modtaget af publikum. Kunstrådet 

ser frem til at følge Andreas Constantinous kunstneriske 

udvikling i dette projekt.

13138 Rakel Nåvik Kunst Inger Bruhn Danske fabeldyr i den Færøske natur 22.300,00 0,00 Afslag

13139 Mette Damm Litteratur Ingrid Nymo Møller Researchrejser 2022 17.000,00 17.000,00

Det er med glæde, at Kunstrådet støtter Ingrid Nymos 

researchrejse til specifikke steder i Danmark og Europa 

med relevans for forfatterens romanprojekt, der vidner 

om en kunstnerisk undersøgelse, en stærk tekstprøve 

foruden klare aftaler for romanens tilblivelse.

13156 Mariann Skytthe Tværgående Teater I DER Hvem er du når verden går under? 80.000,00 50.000,00

Teater I DER er en ny og spændende aktør i det 

aarhusianske kulturliv, som med deres forestilling "Hvem 

er du når verden går under?" iscenesætter aktuelle og 

relevante emner. Kunstrådet er glade for at kunne yde 

støtte til dette tværkunstnerisk og tværnationale projekt 

og håber at der tilføjes flere scener til spilleplanen - også 

lokalt.

13162 Mariann Skytthe Kunst Heidi Nikolaisen Shield of Fiction 18.800,00 0,00 Afslag

13171 Lena Øvig Teater Teater freezeProductions Din historie er også min ( DK), Oqaluttuaatigut (GL) 100.000,00 100.000,00

"Din historie er også min" er et sympatisk projekt, som 

tematiserer det vigtige emne inter-generationelle 

traumer, og som gør det på baggrund af researchende 

inddragelse af mennesker, der lever med disse traumer. 

Kunstrådet har i sin vurdering lagt vægt på ansøgers 

årelange erfaring med at arbejde i Grønland og den 

imødekommenhed, som oparbejdelsen af netværk synes 

at vidne om.

13175 Mariann Skytthe Kunst Iben West Troper fra Verdens Ende 24.000,00 24.000,00

Kunstrådet er glade for at støtte dette spændende 

projekt. Vi ser frem til at se resultatet af den 

samarbejdende og undersøgende proces.

13176 Maria Work Nygård Kunst Cantina Cantina Udstillingsprogram 2022-23 68.859,25 68.850,00

Kunstrådet støtter med glæde denne spændende og 

kvalificerede udstillingsserie. Rådet ser også positivt på 

den store grad af støtte fra øvrige fonde.

Lars Worm inhabil

13201 Mette Damm Litteratur Silkefyret Glimt - en anderledes prosasamling 30.000,00 0,00 Afslag

13202 Maria Work Nygård Kunst Sara Mirkhani Becoming 30.000,00 10.000,00

Kunstrådet giver en begrænset støtte til projektet. Vi ser 

gerne en udstillingsaftale et andet sted end eget 

værksted. Desuden ser vi gerne en mere udviklet og 

ambitiøs plan for, hvordan I sikrer et publikum til 

udstillingen.

13207 Rakel Nåvik Kunst Lotte Bækgaard Soloudstilling på KH7 artspace 15.000,00 0,00 Afslag

13215 Mariann Skytthe Kunst Billedkunstner Jette Gejl Beige Therapy 10.000,00 10.000,00

Det er med stor glæde at Kunstrådet kan være med til at 

støtte opførelsen af det performative installatoriske værk 

Beige Therapy for et københavnsk publikum. Værket er på 

en gang både sjovt, seriøst, socialt, terapeutisk og under 

evig udvikling. Rådet ser frem til at følge projektet.

13216 Maria Work Nygård Kunst KK art Nanna Skovsgaard Andesen Keramisk tekstil (arbejdstitel) 30.000,00 10.000,00

Kunstrådet giver en begrænset støtte til projektet. Vi giver 

ikke det fulde beløb, da vi mangler en udstillingsaftale. 

Derudover vil Kunstrådet opfordre ansøger til at søge 

bredere hos andre fonde.

13218 Mariann Skytthe Kunst Dansk Standardpoesi Jeg sammenligner dig med et ungt slankt skud 54.800,00 54.800,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte projektet, som vi 

ser som en spændende iscenesættelse af en klassisk tekst 

i nutiden. Vi vil dog i fremtiden opfordre til at der søges 

bredere finansiering.



13226 Lena Øvig Teater Metropolis - Københavns Internationale Teater Talking Landscapes 100.000,00 50.000,00

Kunstrådet er glad for at kunne støtte et fint og sympatisk 

projekt. Vi anerkender, at samtalerne tager fat om vigtige 

emner i vores samtid og at formatet er velgennemtænkt, -

designet og funderet i samtidig teoretisk refleksion.

13228 Lena Øvig Teater Kulturmarkt At dele et liv 100.000,00 0,00 Afslag

13235 Maria Work Nygård Kunst KKArt – Kunstnernes Kooperative APS 

Psyche Tales Eksplicit –  Faglig-æstetisk formidling/udsmykning 

Psykologisk Institut 22.600,00 22.600,00

Kunstrådet er glade for, at kunne støtte Psyche Tales 

Eksplicit på Psykologisk Institut. Projektet vil være med til 

at danne en helstøbt udsmykning, som samtidig peger på 

psykologifaglige temaer til æstetisk refleksion for 

personale, studerende m.fl.

13237 Kirsten Elkjær Kunst Urwelcome Glorify - en hyldest til månen 24.750,00 0,00 Afslag

13246 Maria Work Nygård Kunst Annette Brix I dialog med materialet 50.000,00 0,00 Afslag

13250 Rakel Nåvik Kunst Good Gut Inc Kunst Hej Søster Fest på Voxhall 75.000,00 50.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne yde støtte til et 

spændende genremøde til Hej Søster Fest på Voxhall med 

dygtige lokale kunstnere. Værkerne til Hej Søster Fest 

bliver iscenesat i et interessant format til glæde for et 

stort publikum. 

13253 Maria Work Nygård Kunst Signe Boisen Atelier 25.000,00 0,00 Afslag

13269 Rakel Nåvik Tværgående OPGANG2 DK i mit hjerte 55.000,00 0,00 Afslag

13270 Mariann Skytthe Dans Jonathan Ibsen Phemmeboy 63.816,00 0,00 Afslag

13274 Rakel Nåvik Tværgående Female Inspiration IMMUNE 5.0 100.000,00 0,00 Afslag

13275 Maria Work Nygård Kunst KTGworks Tilkobling Mangler 29.286,00 20.000,00

Et spændende stedsspecifikt værk, som Kunstrådet gerne 

vil støtte op om. Vi opfordrer dog kraftigt til, at XM3 søger 

lokal funding til bl.a. kunstnerhonorar.

Kim Grønborg inhabil.

13284 Lena Øvig Dans Mikkel Alexander Grey Zone 100.000,00 0,00 Afslag

13286 Mette Damm Kunst Foreningen ARK Kunsttidsskriftet ARK 25.000,00 25.000,00

Kunsttidsskriftet ARK er en stadigt spændende udgivelse, 

der i et fast format eksperimenterer legende med selve 

kunst-indholdets format og med hvordan, det møder 

beskueren. Det er Kunstrådet glad for at bakke op om.

13287 Lena Øvig Teater Teater Apropos FUCK v. 2,0 100.000,00 100.000,00

Teater Apropos ramte med sin forestillinge FUCK det unge 

publikums sprog og tone rent i en vigtig forestillinge, der 

undersøgte grænser, sprog, etik i de unges første skridt 

ind i sex- og kærlighedslivet. Derfor er Kunstrådet glade 

for at kunne støtte denne genproduktionen af 

forestillingen i en ny og opdateret version, der forholder 

sig til og omskrives ind i den udvikling, der er sket ift køn 

og sexualitet i de sidste par år.

13299 Mariann Skytthe Klassisk musik F.A.R. Away Records Øvelokale + Amatør-Musikstudie: Kulturhus Bunkeren 27.500,00 0,00 Adm. afslag

13300 Kirsten Elkjær Kunst Lise Tovesdatter Skoou Communities in Movement 42.500,00 0,00 Afslag

13302 Maria Work Nygård Kunst

Maja Ingerslev, KKArt, Kunstnernes Kooperative, 

Aps/ Udvikling af en publikation med kunstværker og tekster 20.000,00 20.000,00

Kunstrådet er glade for at kan være med til at støtte op 

om ”Udvikling af en publikation med kunstværker og 

tekster”. Vi bifalder den legende og åbne tilgang til 

skabelsen af dummien, som fint afspejler Maja Ingerslevs 

tilgang til det at skabe værker. 

13304 Mariann Skytthe Tværgående ART HACK v. Performing Arts Platform ART HACK: Live Talks 20.000,00 0,00 Afslag

13308 Rakel Nåvik Tværgående Den Selvejende Institution Godsbanen Æstetisk aktuelt 200.000,00 0,00 Afslag



13309 Kirsten Elkjær Tværgående Ferdinand Ahm Krag Ferdinand Ahm Krags bidrag til Museum for fremtiden 23.000,00 12.000,00

Det er med glæde, at Kulturudviklingspuljen Aarhus kan 

bidrage til produktionen af Ahm Kraghs interessante 

bidrag til Museum for fremtiden. Vi ser udstillingen, og 

dermed også det støttede bidrag, som er et samarbejde 

mellem Kunsthal Aarhus og Teater Sort/hvid, værende 

eksperimenterede og undersøgende på, hvad et museum 

eller kunsthal er, kan, skal og hvordan det møder og 

interagerer med sit publikum.

13312 Mariann Skytthe Dans

Mirko Guido - Contemporary choreographic 

practices, research and productions Encounter 60.000,00 40.000,00

Med "Encounter" undersøges og iscenesættes et 

interessant og aktuelt emne. Kunstrådet er glade for at 

kunne understøtte Mirko Guidos videreudvikling og ser 

frem til, at følge realiseringen af projektet. Kunstrådet 

bemærker dog en lav medfinansiering fra ARoS, som 

Kunstrådet gerne så var højere og anerkendende for de 

involverede kunstneres faglige niveau. 

13313 Kirsten Elkjær Tværgående Teater Viva Leonoras hvide hest(arbejdstitel) 55.000,00 55.000,00

Det er med glæde, at Kunstrådet støtter dette spændende 

projekt, som præsenterer en kunstner vi normalt ikke 

hører om: multikunstneren Leonora Carrington. Og vi er 

især glade for at se de kunstneriske centre samarbejde og 

viljen til at inddrage vækstlaget.

13315 Kirsten Elkjær Kunst Lise Tovesdatter Skoou De Udsatte 37.500,00 25.000,00

Det er med glæde, at Kunstrådet kan bidrage til 

udgivelsen af De Udsatte. Vi ser det som en vigtig, meget 

personlig og ærlig udgivelse, som tager sårbare, men 

relevante emner op, som flere og flere på beklageligvis 

kan genkende sig selv i. Dette gør kun bogen mere aktuelt. 

Dog savner rådet en større klarhed i budgettet. Bl.a. i 

forhold til trykkeudgifter, specifikation af eventet samt af 

honorar til de to øvrige skribenter.

13318 Rakel Nåvik Tværgående iovermorgen Oily Pockets 48.500,00 48.500,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte projektet, som vi 

ser som en frisk stedsspecifik udstillingsidé, der inddrager 

nye og utraditionelle rum som udstillingssted.  

13321 Mette Damm Litteratur Det aarhusianske forlag Herman og Frudit Det R bladenes måde at falde på 15.000,00 15.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte denne digtsamling 

med fine tekster. I fremtiden vil rådet dog gerne se en 

mere udførlig markedsføringsplan, som peger mod en 

bredere læserskare.

13322 Lena Øvig Dans DON GNU STAMINA 75.000,00 75.000,00

Kunstrådet værdsætter DON GNU´s kunstneriske virke, 

der åbner dans og fysisk teater op for et bredt publikum. 

Kunstrådet glæder sig over teatrets fokus på det unge 

publikum i UNG GNU som forestillingen STAMINA er en 

del af. Kunstrådet er enig i potentialet og i det skønne 

match mellem det eksplosive og humoristiske fysiske 

udtryk og det unge publikum, og ser frem til at følge 

denne udvikling.



13328 Maria Work Nygård Kunst Mikkel Carlsen og Ditte Lyngkaer Roses for the wind 38.000,00 25.000,00

Det er med glæde, at Kunstrådet kan støtte "Roses for the 

wind". Rådet synes, at det er et friskt og anderledes syn 

på, og metode til, at diskutere, hvordan museer og andre 

institutioner præsenterer og ophøjer diverse artefakter. 

Ved at fremhæve og udstille de ellers anonyme 'bæringer', 

som selvstændige objekter, uafhængigt af et 'andet', 

inviteres der til en samtale, der kan føres videre til mange 

af livets facetter.

13335 Lena Øvig Teater Teater Viva Videodokumentation af tre forestillinger 25.000,00 0,00 Afslag

13336 Mariann Skytthe Teater Teater Viva Videodokumentation af tre forestillinger 25.000,00 0,00 Adm. afslag

13339 Mette Damm Litteratur Aarhus Litteraturcenter PROJEKTSTØTTE TIL LITTERÆRE WORKSHOPS 44.400,00 30.000,00

Kunstrådet er glad for at kunne støtte de litterære 

workshops. Projektet har en klar ambition om at fremme 

det litterære vækstlag i Aarhus, og de dygtige undervisere 

og klare temaer bifaldes. For fremtiden opfordres ansøger 

til at søge bredere medfinansiering og flere 

samarbejdspartnere (fx museer), hvis disse bruges i 

workshopsene. 

13342 Mette Damm Litteratur Litteraturen på Scenen LIPS & Debutanterne 82.100,00 30.000,00

LIPS & Debutanterne er et veletableret projekt med sans 

for programlægning og afholdelse, og Kunstrådet bifalder 

LIPS gode værtsskab, hvor nye forfattere kan møde et 

publikum og vice versa. Fremadrettet ser Kunstrådet 

gerne et mere udførligt program med et udsnit af 

konkrete navne ligesom LIPS opfordres til at søge bredere 

finansiering.

13343 Mette Damm Litteratur Litteraturen på Scenen Researchtur til Manchester 20.200,00 20.200,00

Kunstrådet er glad for at kunne støtte LIPS' researchtur til 

Manchester og glæder sig til at se, hvordan holdet 

inspireres til festivalafholdelse og samtidig opbygger et 

internationalt netværk, der kommer Aarhus til gode.

13345 Kirsten Elkjær Tværgående Teater Viva Støtte til ANTENN 10.000,00 0,00 Afslag

13347 Mette Damm Tværgående ARoS Art hub ARoS 65.000,00 65.000,00

Kunstrådet er glad for at kunne støtte op om Art Hub 

Aros, Aros Publics initiativ til at styrke fødekæden i det 

aarhusianske kunstmiljø, hvilket vi finder yderst sympatisk 

og vigtigt for en institution af den kaliber. 

Rådet opfordrer dog til, at man orienterer sig bredere i 

forhold til samarbejde med vækstlaget i Aarhus f.eks. Det 

Jyske Kunstakademi, Billedkunstskolen, Corporum og UKH. 

Dette gælder også Aros Publics fremtidige internationale 

partnere, hvor der opfordres til at man undersøger 

muligheden for forskellige samarbejdspartnere, også 

europæiske (med heraf mindsket klimaaftryk ift. rejser).

13353 Rakel Nåvik Tværgående Liquid Breathing (Between Music) Breaking the Surface 200.000,00 200.000,00

Kunstrådet anser Liquid Breathing (tidligere Between 

Music) som nogle af de vigtigste og mest nyskabende 

scenekunstaktører i Århus og anerkender det 

tidskrævende kunstneriske researcharbejd, der ligger bag 

deres produktioner. Et arbejde der har bragt dem 

anerkendelse ikke blot i Danmark, men også 

internationalt. Det er derfor med glæde at vi støtter 3. 

face af den audio-visuelle installation “Breaking the 

Surface” og ser frem til at følge Liquid Breathing´s 

(Between Music) fortsatte kunstneriske arbejde.

Karen Nordentoft inhabil. 

13356 Maria Work Nygård Kunst Sabine Wedege Heksetrappen/The Witches Stairs 15.000,00 0,00 Adm. afslag

13368 Lena Øvig Teater Atelier Grud Som strå af Atelier Grud 150.000,00 0,00 Afslag



13371 Lena Øvig Dans DON GNU TENNIS 85.000,00 85.000,00

Kunstrådet er glad for at støtte "Tennis". Don Gnu har 

demonstreret, at dans og fysisk teater kan appellere til et 

bredere publikum og det værdsætter rådet. Vi anerkender 

også den måde, som projektet udvikles på, hvor kortere 

sekvenser planlægges at blive brugt som teasere live og 

online, og at mødet med publikum dermed holdes for øje 

løbende, ligesom der er aftalt premierested og -dato.

13378 Lena Øvig Teater Teater Fluks HAV - Ocean og One For The Sea . en dobbeltproduktion 100.000,00 50.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne bevillige midler til et 

stort og ambitiøst projekt, som præsenteres i relevante og 

eksponerende rammer til glæde for et stort publikum. 

Kunstrådet er overbeviste af holdets tværfaglige 

kunstneriske høje niveau og glæder sig til, at opleve det 

unikke værk. 

13386 Lena Øvig Teater PowerAct v/ Maibritt Saerens Historien om mig 200.000,00 100.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte "Historien Om 

Mig", som vi ser som en relevant forestilling med høj 

kunstnerisk kvalitet. Emnet er aktuelt, og med de 

kompetente aktører og det høje faglige niveau, er der 

store muligheder for, at nå ud til et bredere publikum. 

3.756.061,25 1.994.100,00


