
Kulturudviklingspuljen - 1. puljerunde 2023

Sagsnr. Sagsbehandler Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Konsulentens begrundelse Habilitet
13495 Lena Øvig De Røde Heste Klovnen der bare ikke var særlig sjov 64.000,00 0,00
13550 Lena Øvig DraumVærk Inddragende og sanseligt teater ud til flere 75.000,00 0,00

13627 Mariann Skytthe Pernille Pontoppidan Pedersen soloudstilling KH7 artspace 10.000,00 10.000,00

Det er med stor glæde, at Kunstrådet kan imødekomme ansøgningen om støtte til Pernille Pontoppidans kommende 
soloudstilling på KH7artspace. Kunstrådet værdsætter Pontoppidans høje kunstneriske niveau, samt hendes 
eksperimenterende og åbne tilgang til keramikken, og værkerne er relevante at få præsenteret for et århusiansk 
kunstpublikum.

13640 Maria Work Nygård Kunstnersammenslutningen Guirlanden Refer to Giessen, the research 50.000,00 0,00 Kim Grønborg er inhabil
13653 Lena Øvig Teater Animisme Lille Bjørn 80.000,00 0,00
13659 Mette Damm Silkefyret Oversættelse af Matilda Gyllenbergs debut 30.000,00 0,00
13663 Lena Øvig MeerKat Dance Theatre LOSER - Failing Twice is Twice as Nice 42.470,00 0,00

13711 Mette Damm Silkefyret Udgivelse af Fahmy Almajids syrien-roman 30.000,00 20.000,00

Kunstrådet er glade for at støtte en interessant udgivelse, som giver en offentlig stemme til en flygtnings historie om 
kærlighed og kamp. Udover at romanen i sig selv virker lovende, er det spændende, at Silkefyret udgiver bogen i en syrisk 
serie.

13712 Mette Damm Silkefyret Udgivelse af Wodins Nastjas Tränen (da. Kvinden fra Ukraine) 30.000,00 0,00

13722 Maria Work Nygård Kunstnernes Påskeudstilling SPRING23 147.318,00 80.000,00

Kunstrådet støtter med et begrænset beløb. Vi ser positivt på Springs præsentation af nye unge kunstnere, som generelt har 
en høj kunstnerisk kvalitet. Men vi ser gerne en større medfinansiering fremover.

13730 Kirsten Elkjær Jesper Lyng ApS Integration af teknologi i kunst 80.000,00 40.000,00

Kunstrådet ser frem til at følge eksperimenterne med “Dynamisk dramaturgi", hvor skjulte teknologiske virkemidler former 
dramaturgien i samspil med publikums bevægelse gennem et værk. Kunstrådet glæder sig meget over ansøgers fokus på 
videndeling og formidling til resten af scenekunstmiljøet i Aarhus form af workshops og testvisninger.

13746 Maria Work Nygård KKArt Troper fra Verdens Ende 29.334,75 20.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne meddele, at vi ønsker at støtte udstillingsprojektet Troper til Verdens Ende. Konceptet 
virker enkelt, skarpt og sjovt, og Kunstrådet tror på, at der kan komme præcise og tankevækkende værker ud af processen 
mellem ord, sted og billede.

13756 Lena Øvig Teater Refleksion Romeo og Julie til TEATRALIA Festival, Spanien 30.000,00 20.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte Teater Refleksions deltagelse på TEATRALIA Festivalen i Spanien og glæder os over at 
Teater Refleksion som en af Århus´ vigtige scenekunstaktøre igen har mulighed for at turnere internationalt.

13765 Mariann Skytthe Kunstner Jacob Juhl Bacon af hvalp 15.100,00 15.100,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte op om den underfundige udstilling 'Bacon af Hvalp' på Galleri TESE. Kunstrådet ser 
udstillingen som værende humoristisk og genkendelig for de fleste med kæledyr (og også andre), og glæder sig til at se 
blandingen af poesi, oplæsning, ready mades m.m. udfolde sig under udstillingsperioden.

13769 Maria Work Nygård  Pia Möller-light Billedkunstner Herfra 19.000,00 0,00

13781 Rakel Nåvik Museum Ovartaci opkvalificering af gamle lydoptagelser med kunstneren Ovartaci 25.000,00 25.000,00

Kunstrådet er bekendte med den stigende interesse for Ovartacis imponerende oeuvre, både nationalt og internationalt, og 
er derfor glade for at kunne være med til at støtte op om en rensning og opkvalificering af lydfilerne, hvor Ovartaci med 
egne ord fortæller om sin kunst og sit mangefacetterede liv. Rådet finder lydfilerne vigtige at bevare for fremtiden.

13784 Lena Øvig teaterRUM Driftstilskud 23/24 333.550,00 0,00
13786 Mariann Skytthe Kunsternes koperative aps karduspapir / akvarel 20.000,00 0,00

13802 Maria Work Nygård Kunsthal Aarhus Bag of Bones 125.000,00 50.000,00

Kunstrådet har valgt at støtte Bag Of Bones og anderkender i tilsagnet projektets internationale kvalitet. Grundet 
begrænsede midler er det ikke muligt at yde fuld støtte.

13810 Maria Work Nygård Svend-Allan Sørensen Crow Songs 20.000,00 0,00

13818 Lena Øvig Den Jyske Opera EVOLution 200.000,00 100.000,00

EVOLution er et ambitiøst og spændende projekt, der vil sætte unge talenters kompetencer og idéer sammen med 
professionelt udøvende i et nytænkende og hybridiseret scene-format. Det vil kunstrådet gerne bakke op om.

13819 Mariann Skytthe Julie Stavad Det pressede hjerte 25.000,00 25.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte Julie Stavads projekt 'Det pressede hjerte'. Det er et spændende værk, som i sin 
enkelhed har et stærkt kunstnerisk udtryk og høj kvalitet.

13822 Mette Damm Silkefyret Udgivelse af læn din sorg mod min 30.000,00 0,00

13824 Mette Damm Forening for Fantastisk Litteratur, Aarhus Vilde Universer 39.975,00 13.000,00

"Vilde Universer" er et vigtigt mødested for en niche blandt litteratur- og fiktionsinteresserede, der både tæller skabende 
kræfter, læsere og medforfattende læsere. Kunstrådet er glad for at kunne bakke op om aktiviteten og anerkender det 
gennemarbejdede program. På grund af begrænsede midler i den samlede pulje kan ikke gives fuld støtte.

13827 Maria Work Nygård HINT project HINT project – udstillingsprogram for 2023 80.000,00 30.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte HINT project - udstillingsprogram for 2023. Rådet finder programmet kompetent og 
med en åben og undersøgende tilgang til materiale, form og udtryk. Ligeledes bifalder Kunstrådet den brede formidling, der 
lægges op til og håber på, at det når ud til et nysgerrigt publikum. På baggrund af programmets forholdsvis store budget og 
det samlede ansøgerfelt, vælger Kunstrådet dog kun at støtte delvist.

13835 Rakel Nåvik Godsbanen Æstetisk Aktuelt 99.000,00 30.000,00

Kunstrådet er glad for at kunne give en mindre støtte til Æstetisk Aktuelt som kan understøtte en yderligere 
konceptualisering og udvikling af projektet. Kunstrådet ser et potentiale i Godsbanens ambition om, at skabe tværfaglige 
paneler omkring aktuelle og relevante emner for kunst- og kulturmiljøet i byen og ser frem til at følge den fortsatte 
udvikling, herunder også tilvejebringelsen af medfinansiering fra andre kilder.

13838 Maria Work Nygård Astrid Gjesing Hasn´t she been here before 60.000,00 30.000,00

Det er med glæde at Kunstrådet kan støtte Astrid Gjersing. I anerkendelse af hendes evne til at omsætte personlige 
erfaringer til kunstnerisk stærke værker. Vi kan dog fremadrettet ønske en bedre finansieringsplan.

13852 Rakel Nåvik JJ Media Neurolink 10.000,00 0,00
13855 Lena Øvig Teater Animisme Lille Bjørn 80.000,00 0,00
13859 Kirsten Elkjær Gitte Lægård Unika bogværket Et digt vokser i papiret 42.000,00 0,00
13860 Kirsten Elkjær LYNfabrikken Levitate 39.500,00 0,00

13861 Lena Øvig Teater O LUDO 75.000,00 50.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte Teater O og produktionen af forestillingen LUDO. Kunstrådet tror at Teater O er de 
rette til at forløse forestillingens vigtige og svære tema på en måde, der kan tale til og griber et ungt publikum.

13863 Rakel Nåvik Heidi Nikolaisen Præge Pre.servation (Shield of Fiction) 15.000,00 0,00



13864 Maria Work Nygård Livsdele(re) Livsdele(re) 100.000,00 30.000,00

Livsdele(re) er et spændende tematisk udstillingsprojekt med bred deltagelse af nordiske kunstnere. Organdonation er et 
vigtigt emne og Kunstrådet bifalder, at initiativtagerne vil placere udstillingen i Generationernes Hus, samt inddrage 
beboere og brugere af stedet. Men vi synes også, at det er ærgerligt, at vinduet til publikum (udstillingsperioden) er meget 
kort, især i lyset af hvor stor udstillingsproduktionen bliver.

13869 Mariann Skytthe Iben West Blinde pletter 27.050,00 20.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne meddele, at det ønsker at støtte udstillingsprojektet 'Troper til Verdens Ende'. Konceptet 
virker enkelt, skarpt og sjovt, og Kunstrådet tror på, at der kan komme præcise og tankevækkende værker ud af processen 
mellem ord, sted og billede.

13870 Maria Work Nygård Tanja Nellemann Kruse Rejse til verdens ende 75.000,00 40.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne meddele, at vi ønsker at støtte udstillingsprojektet Troper til Verdens Ende. Konceptet 
virker enkelt, skarpt og sjovt, og Kunstrådet tror på, at der kan komme præcise og tankevækkende værker ud af processen 
mellem ord, sted og billede.

13877 Mette Damm Forlaget Epikur Den litterære pastiche 17.000,00 0,00
13878 Mette Damm Stephen King Aarhus en by med statuer og skulpturer 11.025,00 0,00

13881 Maria Work Nygård Louise Sparre Whispering Cosmos 55.507,00 25.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte Whispering Cocmos´undersøgelse af vores kroppes relation til både det mindste og 
det største.  

13886 Kirsten Elkjær Elisabeth Molin The House Videos 50.707,00 0,00
13889 Kirsten Elkjær Tanja Nellemann Kruse No underdog 22.000,00 0,00

13892 Lena Øvig hvid støj sceneproduktion Aktiviteter i 2023 300.000,00 150.000,00

Kunstrådet anser hvid støj sceneproduktion for at være en vigtig aktør i det Aarhusianske scenekunstlandskab og er derfor 
glade for at kunne støtte produktionen af babyforestilling TØJ inkl. formidlingsaktiviteter og deltagelse på Aprilfestivalen 
2024.

13893 Mette Damm Kulturfabrikken AARHUS 60.000,00 0,00 Puk Qvortrup Bianchi inhabil
13897 Kirsten Elkjær Thomas Kruse liv i gaden 40.000,00 0,00
13898 Mette Damm Mads Mygind Stedsspecifik researchrejse til Berlin 5.000,00 0,00
13899 Lena Øvig Det Kommende Teater Helt Udenfor 2023 50.000,00 0,00
13908 Lena Øvig Teater Fluks Scenekunstnere i Midten - kortlægningsprojekt 50.000,00 0,00
13917 Mariann Skytthe Teater Viva Vibrant Forest 28.000,00 0,00
13918 Lena Øvig Teater Animisme Lille Bjørn 80.000,00 0,00

13922 Mette Damm Det aarhusianske forlag Herman & Frudit ApS Digefred 10.000,00 10.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte de både malende men også konkrete digte, der tager favntag med klimakrisen via 
historiske begivenheder, hvor mennesket er antydet i landskabet og blæsten.

13931 Rakel Nåvik PERFORMANCErum PERFORMANCErum 65.190,00 40.000,00

Kunstrådet støtter gerne det fine program for PerformanceRum, men kan grundet begrænsede midler i den samlede pulje 
ikke afse det fulde beløb. Vi savner i den sammenhæng også at der bliver søgt andre steder.

13934 Kirsten Elkjær SIMA under Blikflak APS SIMA - Art Space 300.000,00 0,00

13940 Mette Damm Det aarhusianske forlag Herman & Frudit ApS Tidebogen 10.000,00 10.000,00

Knud Steffen Nielsen er en vigtig, dansk digter, og Tidebogen ligger i smuk forlængelse af Min kontrabog, hvor sygdommen 
hager sig fast i kroppen og gør døden nærværende. Og tiden, der læger alle sår, men ikke alle sorger.

13941 Mette Damm Det aarhusianske forlag Herman & Frudit ApS Eventyrdigte og Vejen og sandheden og livet 15.000,00 15.000,00
Kunstrådet er glade for, at Herman & Frudit er i besiddelse af Simon Grotrians to sidste, efterladte manuskripter - og at 
forlaget udgiver denne unikke digters værker efter hans død. Derfor tildeles støtte.

13942 Maria Work Nygård Gudrun Steen-Andersen Arbejdstitel: Hjernen - et miniatureunivers 200.000,00 0,00

13944 Rakel Nåvik Mads Borre Fruiting Body 50.000,00 30.000,00

Kunstrådet støtter gerne op om det omfattende projekt Fruiting Body. Kunstrådet bifalder det udvidede kunstnerfelt, hvor 
flere genrer tages i brug,  ligesom der også ses positivt på den brede fondsansøgning. Men der kan på bagrund af det 
samlede ansøgerfelt dog kun yde delvis støtte. 

13946 Mette Damm After Hand / Antipyrine Antipyrine 2023 125.000,00 90.000,00

Antipyrine er et af byens fineste forlag med titler af høj kvalitet, og Kunstrådet værdsætter samtidigt planen om at starte 
eget, bæredygtigt trykkeri. Forlaget er drevet af iver, viden og gode samarbejder, og vi er glade for at kunne støtte 
Antipyrines drift i det kommende år.

13949 Rakel Nåvik Art & About Home Queer Home - Aarhus 100.000,00 50.000,00

Kunstrådet bakker gerne op om Art & Abouts Aarhus-videreførelse af Home Queer Home. Projektet lod til i sin første 
version at være både kunstnerisk interessant og vigtigt for en sårbar gruppe af deltagende unge. Kunstrådet kan dog 
desværre ikke afsætte det fulde ansøgte beløb grundet begrænsede midler.

13952 Kirsten Elkjær Birgitte Kristensen Murstensmeditationer I-VIII 50.000,00 20.000,00
Det er med glæde, at Kunstrådet kan meddele, at det giver støtte til udstillingen Murstensmeditationer I-VIII. Det er en 
personlig og rørende udstilling, som vi håber rammer og bevæger en masse besøgende.

13953 Kirsten Elkjær TextilGrafik Algoritmisk bevægelse 14.000,00 0,00

13954 Lena Øvig Teater Katapult To produktioner og international udvikling 150.000,00 100.000,00

Kunstrådet er glad for at kunne bevilge den ansøgte støtte til de to forestillinger "Kool Kool Kina" og "Madonna Er En 
Gammel Luder". Forestillingerne lyder som interessant ny dramatik, der tager vigtige emner i vores samtid op og tydeligvis 
er gennemtænkt- og bearbejdede mht. genre, stil, hold og produktion. Den del af ansøgningen, som vedrører international 
udvikling, ønsker Kunstrådet ikke at bevilge støtte til, da projektet forekommer for løst og vi savner en tilknytning til byen 
udover teatret.

13957 Rakel Nåvik Teater freezeProductions Freeze på Nuuk Nordisk festival 30.125,00 15.000,00

Kunstrådet glæder sig over at Forestillingerne “UDSIGT” og “Præsten og Åndemaneren” skal spille på Nuuk Nordisk 
kulturfestival 2023 og støtter derfor gerne på denne måde Teater freezeProductions mangeårige samarbejde med Grønland.

13959 Kirsten Elkjær Ditte Lyngkær Pedersen Thought Forms 60.000,00 40.000,00

Det er med glæde, at Kunstrådet kan meddele, at det ønsker at støtte tilblivelsen af værkerne til Thought Forms. Kunstrådet 
finder konceptet originalt, undersøgende og legende og glæder sig til at følge projektet. Kunstrådet kunne dog have ønsket 
sig, at Skanderborg Kulturhus havde ydet en større økonomisk støtte, særligt, nu hvor det er dets 25 års jubilæum.

13964 Maria Work Nygård katja Bjørn Jakobsen Time Lines 150.000,00 100.000,00

Det er med stor glæde, at Kunstrådet kan imødekomme ansøgningen om støtte til den omfattende soloudstilling Time Lines 
på Randers Kunstmuseum. Kunstrådet bifalder desuden den dybdegående udfoldelse af Katja Bjørns værker, metode, 
temaer m.m. i form af artikler og kunstnermonografi. 

13967 Mette Damm Løvens forlag Udgivelse af "Rainbow tiger" 8.000,00 0,00
13969 Rakel Nåvik Center for Væredygtighed Human Plant 2.0 100.000,00 0,00

13976 Mariann Skytthe Billedkunstner Jeppe Lange 10.000 years after the apple 30.000,00 20.000,00

Kunstrådet ser 10.000 Years After The Apple som en udstilling, der på spænendende vis undersøger menneskets til tider 
absurde og paradoksale blik og forhold til naturen. Kunstrådet er derfor glade for at kunne støtte op om udstillingen og 
glæder sig til at se emnet foldet ud i video og fotoværker på Galleri Image.

13979 Mariann Skytthe Mette Braüner PoWer(ty) 16.000,00 0,00
13981 Rakel Nåvik Winqvist RobotTeater 90.000,00 0,00
13989 Rakel Nåvik Club Curious Heartmade 2022 78.920,00 0,00



13991 Mette Damm Litteraturen på Scenen LITTERATUREN PÅ SCENEN ANSØGNING TIL DRIFTS- OG PROJEKTSTØTTE 2023 127.900,00 90.000,00

Litteraturen på scenen (LIPS) er en vigtig aktør for det litterære vækstlag med arrangementer af høj kvalitet og stor 
miljøopbakning. Kunstrådet er glade for at kunne give støtte til et spændende 2023-program med flere spændende 
initiativer og håber, at støtten kan understøtte foreningens fortsatte udvikling.

13993 Rakel Nåvik En hemmelig klub I/S Byggelegepladsen Vildskaben 70.000,00 40.000,00

Kunstrådet glæder sig over at kunne støtte En hemmelig klubs virker hvor leg, forundringe, poesi og skønhed møder 
byggepladsens vildskab og anarki og giver børn og voksne mulighed for fælles leg og fordybelse.

13994 Maria Work Nygård Birgit Bjerre Det vi har, en illustreret kortprosasamling 30.000,00 0,00

13996 Kirsten Elkjær Frontløberne Naboskaber 40.000,00 25.000,00
Kunstrådet er glad for at kunne støtte projektet Naboskaber, som vi i tråd med ansøgningens projektbeskrivelse forventer vil 
bidrage til gode musikoplevelser og fællesskab i Sydhavnskvarteret. Evrim Citirikkaya inhabil.

13999 Mariann Skytthe William Alexander Valentin Journey 14.000,00 14.000,00

Kunstrådet ser positivt på udstillingen Journey af William Alexander Valentin, og er derfor glad for at kunne give tilsagn på 
ansøgningen om støtte. Kunstrådet finder udstillingskonceptet vovet, og ser det som et interessant tema at beskæftige sig 
med mødet mellem værk, beskuer og institution i et område af byen, hvor de skulpturelle elementer hentyder til, og peger 
ud på området omkring Spanien19c og de mennesker, der færdes der. Vi vil dog samtidigt opfordre til, at ansøger indtænker 
(gen)anvendelsen af shelteret efter udstillingen i sin videre planlægning af projektet.

14009 Mariann Skytthe Aarhus Billedkunstcenter aglige netværksformater til AWA 19.000,00 10.000,00

Kunstrådet er glade for at se, at AWA igen fokuserer på faglige møder mellem lokale kunstnere og internationale og 
nationale kuratorer under Art Week 2023. Kunstrådet håber, at de to kommende formater vil bidrage yderligere til, at 
omverden får øjnene op for alle de gode kunstnere, der er i Århus og Østjylland. Kunstrådet ønsker og håber på, at AWA er 
med til at højne og øge det faglige udbytte for det lokale kunstmiljø, og er derfor glade for at kunne støtte initiativet. 

14010 Kirsten Elkjær claus ejner MINE ORDENER 28.700,00 15.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte projektet MINE ORDENER. Rådet ser det som et godt eksempel på claus ejners fine, 
underfundige kunstneriske samfundssatire. Vi vil dog opfordre til at søge støtte andre steder i fremtiden.

14012 Maria Work Nygård Kunstnernes Påskeudstilling KP23-digital 99.300,00 60.000,00

Kunstrådet ser positivt på Kunstnernes Påskeudstillings digitale gren, KP23-digital. Det digitale kunstfelt er i en hastig 
udvikling og Kunstrådet ser initiativet, som en spændende platform for et medie, der har det svære i det traditionelle 
udstillingsrum. Derfor er Kunstrådet glade for at kunne imødekomme ansøgningen.

14014 Maria Work Nygård Udstillingsstedet Spanien19c Spanien19c 2023 200.000,00 160.000,00

Kunstrådet er glade for, at kunne støtte op om Spanien19cs omfattende, ambitiøse og eksperimenterende 
udstillingsprogram. Kumstrådet ser Spanien19c som en vigtig og professionel spiller på den kunstnerdrevne udstillingsscene, 
hvor der er plads til projekter, som ellers ville have svært ved at finde et sted at blive vist. Kunstrådet ser frem til at følge 
programmets udfoldelse i den kommende tid. Kim Grønborg inhabil. 

14015 Lena Øvig Performing Arts Platform Præsentation af aarhusbaserede kunstnere i kunstnerisk program - IETM Aarhus 2023 100.000,00 75.000,00

Kunstrådet anser IETM for en vigtig international platform for de aarhusbaserede scenekunstnere og støtter derfor det 
kuraterede kunstnerprogram i forbindelse med IETM AARHUS 2023.  Kunstrådet glæder sig over at Performing Arts Platform 
har påtaget sig denne opgave til gavn for promoveringen af scenekunstenere i Aarhus. 

14018 Kirsten Elkjær Secret Hotel Skolen for Jordvisdom og Earthbound 150.000,00 0,00 Sara Topsøe inhabil. 
14019 Rakel Nåvik Domenico Mannelli Betroelser om Sollys 46.175,00 0,00
14020 Kirsten Elkjær Brekne Visual Media MONUMENT 1 LABS 150.000,00 0,00
14021 Rakel Nåvik Trine Rytter Andersen JORDEN KALDER 150.000,00 0,00

14022 Kirsten Elkjær Foreningen rum46 Døde Ting i Bevægelse 150.000,00 120.000,00

Det er med stor glæde, at Kunstrådet kan meddele, at det ønsker at støtte op om rum46s årsprogram. Programmet ser 
yderst spændende og relevant ud, og Kunstrådet bifalder, at der rækkes ud over blot den almindelige udstillingspraksis. 
Kunstrådet ser frem til, at følge rum46 i den kommende tid.

14023 Mariann Skytthe Benjamin Asger Krog Møller og Asker Bryld Staunæs Hic Rhodos, Hic Salta! 15.000,00 15.000,00

Kunstrådet er glade for at støtte det spændende projekt Hic Rhodos, Hic Salta!, der arbejder med AI på en skæv og satirisk 
måde. Det rammer klart ind i en meget aktuel debat om, hvordan vores samfund udvikler sig.

14024 Lena Øvig DON GNU WALK-MAN i Indien 45.000,00 0,00

14027 Rakel Nåvik sian kristoffersen pleasure garden 50.000,00 30.000,00
Det er med glæde at kunstrådet kan støtte til det spændende projekt på Antiksamlingen.Her er endnu et eksempel på en fin 
dialog mellem samtidskunst og den klassiske samling.

14028 Kirsten Elkjær Interfjæs Code&Share[ ] 64.750,00 25.000,00
Kunstrådet er glad for at kunne støtte Code&Share[ ] og ser aktiviteterne som fagligt velforankrede og vigtige platforme for 
videndeling,  eksperiment og DIY/DIWO-læring.

14029 Mette Damm Det aarhusianske forlag Herman & Frudit ApS Hekseløbets Blommetyder 10.000,00 0,00

14035 Rakel Nåvik Skrivskrivskriv.dk Tag Stemmen Tilbage 80.000,00 20.000,00

"Tag Stemmen Tilbage" er et sympatisk og vigtigt projekt, der indeholder flere elementer om og med voldsofre. Kunstrådet 
har besluttet at give en støtte specifikt målrettet bogudgivelsen, der involverer samarbejde med etablerede forfattere. 
Desuden vil rådet opfordre til, at ansøger afsøger muligheden for yderligere finansiering fra puljer målrettet kultur som 
sundhedsfremme og/eller med sociale formål.

Puk Qvortrup Bianchi inhabil
14036 Lena Øvig Teater Viva Resonating Places 95.000,00 0,00

14037 Maria Work Nygård KH7artspace Programstøtte 2023 120.000,00 100.000,00

Kunstrådet har valgt at støtte KH7 artspace spændende udstillingsprogram. Vi ser KH7 som en væsentlig stemme i 
samtidskunsten i Aarhus lige nu: Et sted, der præsenterer kunstnerisk væsentlige udstillinger, både lokale, nationale og 
internationale.

Lars Worm inhabil
14039 Kirsten Elkjær Brekne Visual Media MONUMENT 1 LABS 150.000,00 0,00
14041 Lena Øvig DraumVærk A walk in the park 60.000,00 0,00
14043 Rakel Nåvik VIA - Campus Aarhus C Passagen 70.000,00 0,00

6.809.596,75 2.162.100,00
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