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Sagsnr. Sagsbehandler Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Konsulentens begrundelse Habilitet

13552 Erik Obel Præst Nordlys (Lasse Damsgaard Andersen) Nordlys [debut album] 10.000,00 5.000,00

Nordlys laver et fint bud på ny nordisk jazz. Musikrådet 
giver gerne et bidrag til bandets debut album, og ønsker 
held og lykke med udgivelsen.

13650 Erik Obel Præst Panduro One-man-band Musik på plejehjem i Århus 19.000,00 0,00

13660 Erik Obel Præst Ipek Yolu v/ Olaf Johannes Brinch
Ipek Yolu "Anatolian Soul" 
album 15.000,00 8.000,00

Ipek Yolu leverer et kompetent og forfriskende bud på 
en fusion mellem flere forskellige traditioner, fra den 
anatolske musik til jazz og rock. Det kunstneriske niveau 
er højt og ambitiøst. Musikrådet yder gerne et bidrag til 
det kommende album. Evrim Citirikkaya inhabil

13668 Kirsten Elkjær Ioana Ileana Opris In my mind - Album 31.000,00 0,00

13672 Erik Obel Præst Sejer Fangel Villadsen Wailing Dunes - Eternity Blues 12.000,00 0,00

13698 Erik Obel Præst

Civilsamfund og Samskabelse, Strategi og 
Udvikling, Sundhed og Omsorg, Aarhus 
Kommune

Open Call: Musikkens År i 
Folkehusene 250.000,00 0,00 David Mondrup inhabil.

13699 Mariann Skytthe Torch Torch Hamborg tur 8.000,00 0,00
13729 Erik Obel Præst Miltown Miltown Europa tour 2022 24.000,00 0,00

13885 Erik Obel Præst RAES RAES 30.200,00 6.000,00

RAES er inde i en god udvikling af det musikalske 
håndværk og det kunstneriske udtryk. Musikrådet finder 
god anledning til at støtte udviklingen med en 
håndsrækning.
Det noteres, at en del af det ansøgte beløb er 
budgetteret til nyanskaffelser af udstyr. Musikrådet har 
valgt generelt ikke at give støtte til indkøb af udstyr, og 
håndsrækningen vedrører derfor den del af budgettet 
der omhandler PR og mastering.

14047 Mariann Skytthe Vokalgruppen Concert Clemens Vokalgruppen Concert Clemens 135.000,00 100.000,00

Vokalgruppen Concert Clemens er driftigt, 
iværksættende kor af høj kvalitet. Musikrådet er glade 
for at kunne støtte 2023-projekterne, som vi synes 
rummer nogle yderst spændende potentialer. 

14051 Erik Obel Præst døtre døtre - færdiggørelse af EP 26.500,00 7.500,00

Døtre præsenterer et interessant udtryk, med godt 
potentiale for yderligere udvikling. Musikrådet støtter 
gerne EP produktionen med et mindre beløb, og 
opfordrer samtidig til at der søges en bredere 
finansiering af projektet.

14062 Mariann Skytthe Bydelshuset, Langkærvej 2 Bydelshuset Musik og Kultur 80.000,00 10.000,00

Musikrådet hilser udsigten til mere musik i Tilst 
velkomment. Bag projektet er der nogle lokale ildsjæle, 
som vi håber kan realisere flere af ambitionerne med 
Musikrådets mindre bevilling. Musikrådet anbefaler at 
initiere og etablere flere lokale samarbejder med 
foreninger, uddannelsesinstitutioner etc. Endvidere 
anbefales det yderligere at sikre tarifmæssig honorering 
af de engagerede musikere. 



14077 Erik Obel Præst Anna Vind Andersen
AVA - "Solskin Efter Regn", 
mix&master 47.800,00 7.500,00

Musikrådet er glade for at kunne tildele støtte til den 
videre udvikling af AVA, som vi hører et stort potentiale 
i. Musikrådet vil gerne særligt anerkende det store 
engagement og passion for projektet, som tydeligt 
kommer til udtryk i præsentationen af AVA. 

14079 Erik Obel Præst Total Hip Replacement I/S

Total Hip Replacement - 
Samarbejde og tour i Brasilien 
2023 15.000,00 8.000,00

Total Hip Replacement’s nye samarbejdsprojekt i 
Brasilien tegner en ny og spændende retning for et 
orkester, der på fornem vis arbejder for 
verdensmusikkens placering i Aarhus og Danmark. 
Musikrådet er glade for at kunne yde et bidrag til 
projektet.

14082 Erik Obel Præst Northern Assembly I/S
Produktion og indspilning, 
3.album Northern Assembly 50.000,00 7.500,00

Northern Assembly afsøger nye retninger i 
albumprojektet med fokus på medvirken af kor. 
Musikrådet anerkender projektet og ønsker med en 
håndsrækning at bidrage til bandets kunstneriske 
udvikling.

14084 Erik Obel Præst Laura Giulia Veltri Bignami Veltri Jazz Ensemble 44.029,00 0,00

14089 Erik Obel Præst Artos Festival Artos Festival 2023, Aarhus 100.000,00 55.000,00

Artos Festival tegner igen til at blive en spændende 
musikfestival af stor værdi for Aarhus. Organisationen 
bag festivalen præsenterer musik og musikere af høj 
international klasse, og har høje kunstneriske 
ambitioner om at aktualisere og vitalisere 
kammermusikgenren gennem nye samarbejder og 
formidlingstiltag – en ambition, Musikrådet gerne ser 
udfoldet endnu mere i de kommende år. Musikrådet er 
glad for at kunne hjælpe Artos Festival 2023 med at 
blive realiseret.

14090 Erik Obel Præst Tapetown Hvorfor Spiller Vi Live? 40.000,00 15.000,00

Tapetown og Saun præsenterer et projekt med fokus på 
musikeres mentale sundhed, og en formidlingsplatform 
der rammer branchen midt i sin egen festival. Projektet 
rammer et fokusområde med høj aktualitet, og med det 
dygtige hold bag videoerne er det Musikrådets håb at 
projektet vil vinde udbredelse i branchen. Musikrådet 
støtter gerne initiativet med et økonomisk bidrag.

14091 Mariann Skytthe Rikke Østergaard
O/RIOH SØGER FRIGØRELSE OG 
FÆLLESSKAB I MUSIKKEN 20.000,00 8.000,00

Musikrådet er glade for at kunne give støtte til O/RIOHs 
kommende EP. Musikrådet er overbevist af det 
musikalske udtryk og finder takterne spændende for 
den kommende EP. Musikrådet glæder sig til at følge 
udviklingen. 

14094 Erik Obel Præst Temple of Scorn Funeral Altar Epiphanies 12.000,00 0,00

14095 Mariann Skytthe Tsunnami (Mikkel Mikkelsen)
Tsunnami - co-produktion, mix 
og master af 2 EP'er (mere) 30.000,00 10.000,00

Musikrådet er glade for at kunne give en støtte som 
understøtter den fortsatte udvikling af Tsunnami, som vi 
hører et stort potentiale i. Musikrådet anbefaler at følge 
EP'erne op med en stærk strategi for livekoncerter. 



14096 Erik Obel Præst Nordisk Dans Aarhus Nordisk Dans Aarhus 2023 53.945,76 12.500,00

Nordisk Dans er en af motorerne i den opblomstring folk-
scenen oplever i disse år. Initiativet lykkes på fornem vis 
med at gøre forsamlingshusballet hipt og relevant for 
den urbane ungdom. Musikrådet anerkender at dans er 
en uadskillelig del af folkemusikkens DNA, og giver et 
tilskud. Nordisk Dans opfordres desuden til at søge 
bredere finansiering, f.eks. gennem andre fonde eller 
gennem deltagerbetaling.

14097 Erik Obel Præst Aarhus Musikskole (officielt) [DIS]covering 2023 50.000,00 10.000,00

[DIS]covering 2023 bygger videre på de akkumulerede 
erfaringer fra sidste års projekt i planlægningen af 2023 
versionen. Resultatet er en oplagt mulighed for dels 
opkvalificering af det musikalske vækstlag, dels 
etableringen af internationale kontakter for samme 
vækstlag. Musikrådet støtter gerne op om projektet 
med en bevilling.

14098 Mariann Skytthe Grobund Bandakademi Grobund aktiviteter 2023 65.000,00 30.000,00

Grobund er et veldrevet, veltilrettelagt tilbud med rigtig 
mange gode og relevante aktiviteter, som kan 
understøtte udviklingen af nye musikalske talenter. 
Musikrådet er glade for, at kunne give en støtte som vi 
håber kan understøtte den videre drift af Grobund. 
Musikrådet finder det nye initiativ 'Styrbund' yderst 
interessant, og ser frem til at følge implementeringen af 
det i det nye år. 

14101 Erik Obel Præst Verden til Herredsvang VTH - 6 koncerter i 2023 40.000,00 25.000,00

Verden til Herredsvang præsenterer med sin 
koncertrække en kulturelt vidtfavnende palet af musik, 
der afspejler den store diversitet i området. Med sin 
inddragelse af områdets beboere og deres mange 
oprindelseskulturer, både i musikprogrammet og i den 
praktiske afvikling af f.eks. fællesspisning i forbindelse 
med koncerterne, bidrages der til en positiv fortælling 
om Herredsvang, og til et musikliv i Aarhus med et vidt 
udsyn til verden. Musikrådet er glade for at kunne støtte 
op om projektet.

14102 Erik Obel Præst Verden til Herredsvang Marienlyst PARK festival 2023 50.000,00 30.000,00

Med Marienlyst PARK Festival 2023 giver Verden Til 
Herredsvang et event og et samlingssted som er med til 
at give stemme til Herredsvang som kulturel og 
musikalsk smeltedigel. Musikrådet noterer sig, at der er 
lagt op til en dag med musik og aktiviteter for 
besøgende i alle aldre, og støtter med glæde festivalen.

14109 Erik Obel Præst Riverhead Udgivelse af album 15.000,00 0,00
14110 Mariann Skytthe POP / KØRFIRS RECORDS Dark Water 25.000,00 0,00
14115 Erik Obel Præst Jacob Djursaa Jacob Djursaas debutplade 9.000,00 0,00



14125 Erik Obel Præst Foreningen Drifters / ALTER ALTER 2023 250.000,00 110.000,00

ALTER 2023 fortsætter i fornem stil den gode udvikling 
fra de seneste år, med et stærkt koncept for årets 
festival, relevante tanker om festivalens eget potentiale 
som facilitator af udvikling på både musik- og 
publikumssiden, og tanker om muligt lineup der 
forekommer både stærkt og rigtigt set på den 
nuværende scene for hhv. samtidsmusik og folkemusik. 
ALTER har med ansøgningen om støtte til årets festival 
øget de kunstneriske ambitioner. Musikrådet ser ALTER 
som et flagskib blandt de nyere festivaler i Aarhus, og 
følger gerne med de øgede ambitioner med en 
tilsvarende større bevilling, set i forhold til de senere års 
tilskud.

14126 Mariann Skytthe Rigmor I/S Rigmor - Album 2 20.000,00 0,00
14130 Erik Obel Præst Women of Brass I/S Women of Brass 75.000,00 0,00

14131 Erik Obel Præst Islændingekoret i Aarhus
Tilskud til drift af 
Islændingekoret i Aarhus 12.000,00 0,00

14132 Mariann Skytthe Dan Hjorth Jensen Acceleration ‘23 20.000,00 0,00
14147 Kirsten Elkjær Antikmuseet, Aarhus Universitet Koncert med shorty Sappho 8.438,00 0,00

14150 Mariann Skytthe Aage Hedensted Kinch

Ansøgning om støtte til 
indspilning og mix af album i 
2023 42.000,00 12.000,00

Musikrådet er yderst overbevist af det indsendte 
materiale og glæder sig til at høre det endelige album. 
Musikrådet vil gerne anerkende og rose det stærke 
arbejde med opsætningen af flere flotte koncerter. 

14156 Erik Obel Præst JØRGEN CLAUSEN
WEATHER PATTERNS MOVING 
THROUGH THE SKY 25.999,00 0,00

14158 Mariann Skytthe Musikforeningen MONO Rock The Region 2023 40.000,00 20.000,00

Musikforeningen MONO er en vigtig aktør i den 
musikalske talentudvikling ikke bare i byen, men i hele 
regionen. Rock the Region består af et helstøbt og 
yderst veltilrettelagt forløb, som Musikrådet tror på er 
til stor gavn for de involverede musikere. Musikrådet 
håber, at midlerne forsat kan understøtte projektets 
gode indsats.



14159 Erik Obel Præst KammermusikCamp KammermusikCamp 96.000,00 35.000,00

KammermusikCamp er et godt, relevant og vigtigt tilbud 
til unge med interesse for kammermusik, der igennem 
campen kan finde både musikalsk udvikling og en 
mulighed for at spejle sig i både jævnaldrende og i 
voksne forbilleder. Musikrådet er glade for muligheden 
for at kunne medvirke til realiseringen og udviklingen af 
KammermusikCamp, og håber i fremtidige versioner at 
se et bredt udsnit af unge deltagere på mange 
forskellige instrumenter.
Bag bevillingens udmåling ligger dels overvejelser om at 
yde støtte til endnu ikke afholdte camps ved 
ansøgningsfristen, og ikke til allerede afviklede camps. 
Ligeledes påtænkes støtten først og fremmest som 
tilskud til de camps der afholdes i 2023. Musikrådet 
modtager gerne fremtidige ansøgninger til camps i 2024 
og eventuelle yderligere fremtidige camps. Der 
opfordres i øvrigt til også at søge bredere finansiering, 
f.eks. ved Region Midtjylland.

14160 Erik Obel Præst Morten Haugshøj Double Up 30.000,00 0,00

14165 Mariann Skytthe Lightchapter Lightchapter Vinyl 21.415,00 5.000,00

Musikrådet er glade for at kunne understøtte den videre 
udvikling af det spændende band, Lightchapter. Som det 
fremgår af puljebeskrivelsen, kan Musikpuljen ikke 
støtte pladeproduktion, hvorfor Musikrådet 
udelukkende har kunnet tage andre udgifter i 
betragtning til støtte. 

14166 Erik Obel Præst Art Song Aarhus Koncertrække 45.000,00 0,00

14168 Mariann Skytthe Vibykoret
Korsamarbejde 
Vibykoret/Herning Korforening 65.000,00 0,00

14170 Mariann Skytthe A Fo!

World Wide Women 
samarbejde mellem Danmark og 
Mali 25.000,00 0,00

14172 Erik Obel Præst Heidi Mortenson Indspilning af nyt album 50.000,00 12.500,00

Heidi Mortenson er en relevant stemme for diversiteten 
på den alternative klubscene. Hendes albumprojekt med 
minimalistisk alt-pop til dansegulvet tegner til at 
udmunde i et velproduceret og interessant produkt, og 
Musikrådet yder gerne et tilskud til produktionen.

14173 Mariann Skytthe Thilde Cecilie Rahbek Dam iiris "Blomsterpigen" udgivelse 13.900,00 7.000,00

Musikrådet er glade for endnu engang at kunne give 
støtte til den videre udvikling af det spændende projekt 
'iiris'. Musikrådet er overbeviste af bandets lyd og 
tekstunivers, som er aktuelt og relevant. Det anbefales 
ansøger for fremtiden at søge bredere finansiering. 

14174 Mariann Skytthe ATIKA ATIKA - Nordic Journey 20.000,00 8.000,00

ATIKA formår på en rigtig fin måde at forbinde 
forskellige musikalske folk-traditioner. Musikrådet er 
glade for at kunne give støtte til den kommende tour, 
som vi håber kan understøtte bandets fortsatte 
udvikling.



14175 Mariann Skytthe Music by Line Gade for "ROYA" ROYAs Debut album 80.000,00 12.000,00

Musikrådet er glade for at kunne give støtte til folkene 
bag det ambitiøse projekt, ROYA. ROYA bliver en 
spændende artist at følge på den danske pop-scene. 
Musikrådet anbefaler en tydeligere live-koncerts 
strategi, som vi tror på, vil komplementere den stærke 
digitale indsats. 

14180 Erik Obel Præst Katrine Stochholm Solens Sang 28.490,00 0,00
14181 Mariann Skytthe Elevatorfører v. Frederik Langkjær Skrig for dit liv 20.000,00 0,00

14183 Mariann Skytthe Grobund I/S
Udgivelse af pædagogisk 
materiale 15.000,00 0,00

14186 Mariann Skytthe Gennem Tågen
Produktion og mastering af 
debut-album 15.000,00 0,00

14187 Mariann Skytthe Mikkel Pilgaard Vakuumpagten 10.000,00 0,00

14188 Erik Obel Præst Aarhus Lydforening Aarhus Lydforening - Exhibition 60.000,00 20.000,00

Aarhus Lydforening stiller et interessant projekt i udsigt 
med sit kombinerede udstillings-, residency- og 
workshopformat. Musikrådet giver gerne en 
håndsrækning med finansieringen af projektet.
Til fremtidige tilsvarende ansøgninger vil yderligere 
tanker om publikumsudvikling være velkomne, lige som 
projektet kan tegnes skarpere end det er tilfældet i 
nærværende ansøgning.

14189 Erik Obel Præst Jacob Broe Plejehjemsturné 4.020,82 0,00

14191 Erik Obel Præst Anna Kathrine Rask Christensen
STØTTE TIL INDSPILNING AF 
DEBUT ALBUM 44.750,00 7.500,00

ANKAH præsenterer et musikalsk interessant udtryk, og 
i Musikrådet tror vi på de mulige perspektiver i det 
præsenterede materiale. Der ydes derfor en 
håndsrækning til albumprojektet.

14192 Kirsten Elkjær Højbjergkoret
Højbjergkorets 75-års 
Jubilæumskoncert 35.000,00 0,00

14193 Mariann Skytthe Roots Aarhus Koncertrække foråret 2023 65.168,00 35.000,00

Musikrådet bifalder foreningens store arbejde for at 
udvikle bluegrass-genren og den irsk/keltiske folkemusik 
i Aarhus. Folkene bag Roots Aarhus præsenterer musik 
og musikere af høj international klasse og skaber 
gennem jamsessions mulighed for netværksarbejde og 
udvikling af et i forvejen stort og aktivt miljø. 
Musikrådet anbefaler foreningen at søge bredere 
finansiering.

14195 Mariann Skytthe Blikflak APS Blikflak Præsenterer 2023 99.999,00 0,00

14196 Mariann Skytthe Body of Work ApS HyperEmotion 40.000,00 15.000,00

Musikrådet finder projektet kunstnerisk ambitiøst og 
bifalder formidlingen af et vigtigt emne, fortalt med et 
stort personligt engagement. På den baggrund, vælger 
Musikrådet at give tilsagn om støtte til projekt.



14197 Mariann Skytthe Sun Ship Share Improfest vol. 3 50.000,00 30.000,00

Sun Ships ansøgning fremstår gennemarbejdet og 
organisationen professionel. Tankerne om at samle 
kræfterne omkring Jazzfestivalen virker velovervejede 
og som et naturligt skridt for foreningen. Musikrådet 
finder koncerter og workshops velkuraterede og bifalder 
den fortsatte evne til at indgå i og udvikle interessante 
og udbytterige partnerskaber til gavn for det 
aarhusianske improvisationsmiljø.

14198 Mariann Skytthe Account The Beat
Sparringssessions hos 
Frontløberne 15.000,00 0,00 Evrim Citirikkaya inhabil.

14199 Mariann Skytthe Kristian Leth Champian Fulton Turne 6.500,00 5.000,00

Champian Fulton Trio er fortsat et spændende 
samarbejde med en konstellation af kompetente lokale 
kræfter og en toneangivende international pianist og 
sangerinde. Musikudvalget støtter gerne igen.

14201 Mariann Skytthe Noctum Productions I/S Crescent King 15.000,00 7.500,00

Livløs fremstår som et professionelt og væsentligt band 
på den danske metalscene og bandet er i en spændende 
proces op mod udgivelsen af deres tredje album. 
Musikrådet bakker gerne op om denne positive 
udvikling med støtte til indspilning af musikvideoer til 
Scourge of the Stars og Kingdom Come.

14204 Kirsten Elkjær Blood Sweat Drum + Bass (BSD+B) BSD+B aktiviteter 2023 150.000,00 80.000,00

Blood Sweat Drum + Bas anerkendes af Musikrådet som 
en vigtig grundpille for udviklingen af rytmisk musik i 
Aarhus, og det glæder Musikrådet at kunne bidrag med 
støtte til projekter i 2023. Musikrådet håber dog 
fremadrettet på at se flere nye projekter. 

14205 Erik Obel Præst Sct. Pauls Cantori Sct. Pauls Cantori 2023 100.000,00 25.000,00

Skt. Pauls Cantori præsenterer en række 
koncertprojekter med et ambitiøst og kvalitetsbevidst 
klassisk repertoire. Koret fremviser et højt musikalsk 
niveau, og Musikrådet giver gerne et tilskud til 
koncertrækken.

14208 Kirsten Elkjær Jutlandia Saxofonkvartet Jutlandia Saxofonkvartet 50.000,00 20.000,00

Musikrådet anderkender Jutlandia Saxofonkvartets 
mangeårige rolle i det århusianske musikliv, og deres 
promovering af den klassiske saxofon. På baggrund af 
dette er det en glæde for Musikrådet at kunne støtte 
kvartettens projekter i 2023. Fremadrettet vil det være 
ønskeligt at se en mere uddybende beskrivelse af 
projekterne, og vi håber på, at se flere nytænkende 
projekter de kommende år.



14211 Erik Obel Præst Århus Sinfonietta Århus Sinfonietta 2023 150.000,00 90.000,00

Århus Sinfonietta fortjener anerkendelse for sin store 
indsats gennem en årrække for kompositionsmusikken i 
Aarhus. Ensemblet beskriver mange gode tanker i deres 
ansøgning til projekterne for 2023. Musikrådet ønsker 
gerne at se dette omsat til mærkbart engagement og 
ejerskab fra ensemblets medlemmer ved deres 
koncertvirksomhed i løbet af året. Ensemblet bemærkes 
desuden at have en praksis omkring ny 
kompositionsmusik, der alle gode tanker til trods kan 
beskrives som en anelse stagneret. Vi håber på at se 
nytænkende entusiasme fra hele ensemblet 
fremadrettet.

14212 Mariann Skytthe Jaeger Community
Opfølger til anmelderrost debut 
album. 30.000,00 10.000,00

Balvig / Bülow / Christensen er en talentfuld trio, som 
med deres legende form formår at skabe nye og 
spændende kompositioner til stor fornøjelse for lyttere. 
Musikrådet er glade for at kunne støtte den kommende 
opfølger. Det anbefales for fremtiden at søge 
finansiering bredere.

14216 Mariann Skytthe Elza Ozolina Elza Ozolina Experience 45.000,00 5.000,00

Elza Ozolina Experience er et kunstnerisk ambitiøst 
projekt der gennem interessante samarbejder går på 
tværs af genrer. Musikrådet imødekommer derfor gerne 
ansøgningen, men savner dog overvejelser om 
medfinansiering.

14217 Kirsten Elkjær JAF Trio Minimalisme vs. Maksimalisme 14.300,00 0,00

14218 Mariann Skytthe Oxx
Duetter for extended techniques 
for vokal 40.000,00 18.000,00

Musikudvalget finder at projektet ‘Duetter for moderne 
extended techniques for vokal’ er et meget spændende 
projekt, der sætter fokus på nye samarbejder indenfor 
avant-metal, moderne amerikansk avantgarde og 
improvisationsmusik. Udvalget vil derfor gerne yde 
støtte til projektet, men bemærker at vægtningen af de 
forskellige komponenter kan være mere ligeligt fordelt, 
især med henblik på inddragelse af den klassiske musik.

14220 Kirsten Elkjær Proto Typen Blød Punk 30.000,00 0,00

14222 Kirsten Elkjær C-cube
Elektronisk Netværks 
Residencies og Cafe 30.000,00 0,00

14223 Mariann Skytthe Thoughtfool Thoughtfool EP udgivelse 18.000,00 0,00
14224 Kristian Harbo Jeppesen Orb Out O-O workshop 14.000,00 0,00



14225 Mariann Skytthe Aarhus Unge Tonekunstnere AUT aktiviteter 2023 150.000,00 60.000,00

AUT står fortsat som en vigtig aktør i arbejdet med den 
nye og eksperimenterende musik. Musikudvalget 
bifalder AUT's evne til at samarbejde med andre 
institutioner og arrangører, og ser dette som et vigtigt 
fokus, også fremadrettet. På den baggrund har udvalget 
valgt at imødekomme ansøgningen. 
Dog bemærker Musikrådet at man mangler en klar 
pejling for hvad AUT vil med den nye kompositionsmusik 
og fokus bør være tydeligere, og i højere grad bør være 
på unge komponister samt fremme af den nye 
kompositionsmusik der skabes i Aarhus. Yderligere 
bemærkes det at AUT i højere grad bør være 
katalysatoren for at igangsætte samarbejder med unge 
tonekunstnere.

14226 Erik Obel Præst Isbjörg
Udgivelse af Isbjörgs andet 
studiealbum 36.000,00 8.000,00

Musikrådet er glade for at kunne tildele støtte til Isbjörg, 
et band vi hører et spændende potentiale hos, som 
udviser et gennemført og målrettet arbejde. Vi håber 
støtten hjælper godt med til bandets videre udvikling. 
Det skal dog nævnes at støtten ikke kan bruges til tryk af 
vinyl.

14227 Mariann Skytthe Hansn/Hoier Album med Hansn/Hoier 12.000,00 6.000,00

På baggrund af den fremsendte ansøgning vælger 
Musikrådet at give tilsagn om støtte til indspilning af et 
album med Hansn/Hoier. Rådet finder projektet 
originalt og kunstnerisk nyskabende. Støtten gives til 
indspilning og lydproduktion.

14228 Mariann Skytthe Albatrods
3 singler: TABT, Længes du?, Når 
bølgerne går højt 7.850,00 0,00

14229 Mariann Skytthe Østen Fage Christoffersen Østen 26.500,00 0,00

14230 Mariann Skytthe Hurraura
Snöleoparden album udgivelse / 
Leek Records 20.000,00 0,00

14231 Kirsten Elkjær FLP Women udg. EP 15.000,00 5.000,00

Xmar er inde i en god udvikling af sit kunstneriske 
udtryk. Det glæder Musikrådet at kunne støtte op om 
videreudviklingen at dette.

14232 Kirsten Elkjær Lui Rosenkrantz Møllekoncerter 89.640,00 0,00

14234 Erik Obel Præst Sangkraft Aarhus Sangkraft Synger 40.000,00 15.000,00

Sangkraft Synger står tydeligt som et vigtig tilbud til 
sangglade børn og unge i Aarhus, som ønsker et 
sammenhold. At bruge fællessang som en grobund for 
tidlig forståelse af koncertsituationen har potentiale til 
at give en stor tryghed.  
På baggrund af dette støtter Musikrådet med fornøjelse 
op om projektet. Vi vil dog opfordre Sangkraft Synger til 
fremadrettet at søge bredere finansiering. 



14236 Mariann Skytthe Sangkraft Aarhus Minikoncertturné 10.000,00 10.000,00

Sangkraft Aarhus gør fortsat meget for opretholde og 
udvikle en levende og stærk kortradition i det 
aarhusianske musikmiljø. Musikudvalget vil gerne støtte 
Sangkraft Aarhus' minikoncertturné med deres dirigent- 
og sangtalenter, da udvalget vurderer at projektet er en 
styrkelse af byens musikalske fødekæde.

14237 Mariann Skytthe Hygge Bass Crew Next Phase x Volume Village 99.600,00 0,00

14238 Mariann Skytthe Kiosk Udgivelse af albummet Drift 15.500,00 5.000,00

På baggrund af den fremsendte ansøgning vælger 
Musikrådet at give tilsagn om støtte til masterering af 
albummet Drift. Rådet finder projektet originalt og 
sammensmeltningen af poesi og musik kunstnerisk 
interessant.

14239 Mariann Skytthe Natasja Liv Natasja Liv - live i Gallo Huset 998,00 0,00
14241 Mariann Skytthe Anders Hoffmann Kozuch Hærværk 56.000,00 0,00
14242 Mariann Skytthe Mads Stegler Bjerrum SAGA BLOT 40.000,00 0,00
14244 Kirsten Elkjær Bazarjazz Nowruz 30.000,00 0,00

14247 Erik Obel Præst HILJAA HILJAA indspilning og koncert 75.000,00 0,00

14248 Erik Obel Præst Sun Ship SPOT x JazzDK x Sun Ship vol. 2 40.000,00 25.000,00

Musikrådet er glade for at kunne tildele støtte til den 
videre udvikling af Sunship på SPOT. Vi anerkender 
vigtigheden af dette event for genren, og bemærker det 
store engagement for projektet.

14249 Erik Obel Præst Niels Rønsholdt - Komponist
Den Sidste Olie - indspilning og 
udgivelse 30.000,00 15.000,00

Musikrådet støtter med fornøjelse op om indspilningen 
og udgivelsen af Den Sidste Olie. Musikrådet 
anerkender Niels Rønsholdt for sit flotte kunstneriske 
virke, og for hans vigtige rolle i ny musik miljøet i 
Aarhus. Vi glæder os til at følge med i fremtidige 
projekter fra komponisten.

14250 Kirsten Elkjær Nikkel Krasilnikoff
Kras Kvartet laver EP inspireret 
af krads litteratur 29.400,00 0,00

14251 Kirsten Elkjær Ember Music Collective Ember Tour F23 70.128,00 0,00

14252 Erik Obel Præst Alt R Jazz
Alt_R_Jazz 2023 Vinter og 
Sommerjazz 50.000,00 30.000,00

Alt R Jazz er, med deres store engagement og interesse, 
en vigtig musikarrangør i Aarhus. Musikrådet 
anerkender det hårde arbejde, og det er en fornøjelse at 
kunne bidrage med støtte til videreudviklingen af 
jazzmiljøet i byen. 

14253 Kirsten Elkjær Claus Reiss Sækkepibe vs. electronica 32.000,00 0,00
14254 Kirsten Elkjær Jakob A og De sidste Vi er de sidste 10.000,00 0,00

14255 Kirsten Elkjær Musikflyveren

7 velproducerede musikvideoer 
til sangene fra Musikflyverens 
album “Fra morgenmad til 
skumbad” 30.000,00 15.000,00

Det er en stor glæde for Musikrådet at støtte 
Musikflyveren med at fremstille videoer til sine sange. 
Musikflyveren har et højt kunstnerisk niveau, og laver ny 
musik til børn med en stensikker kvalitet. Vi håber 
støtten hjælper godt med, og glæder os til at følge med i 
fremtidige projekter. 



14256 Kirsten Elkjær FLP Women Pr EP 10.000,00 5.000,00

Musikrådet er glade for at kunne give støtte til 
introduktionen af en ny og spændende kvindelig artist 
på den danske Urban-scene. Xmars tekstunivers er 
fængende, og Musikrådet glæder sig til at følge den 
videre udvikling. 

14258 Kirsten Elkjær FLP O EP 12.500,00 0,00

14259 Kirsten Elkjær Clapper
Nuværende titel: Clapper. 
Tidligere: Analog Influence. 30.000,00 10.000,00

Clapper præsenterer en spændende og vellykket fusion 
af forskellige musikalske udtryk med dygtige musikere 
bag. Musikrådet er glade for at kunne give støtte til den 
fortsatte udvikling af Clapper. 

14260 Mariann Skytthe NecroBat Inc. I/S
Videoproduktion til udgivelse af 
4. plade 20.000,00 10.000,00

The Arcane Order er et væsentligt og toneangivende 
band på den danske metalscene. Bandet er i en 
spændende proces med nye bandmedlemmer og på vej 
mod udgivelsen af deres fjerde album ”Distortions from 
Cosmogony”. Musikrådet glæder sig til at følge bandet 
og bakker gerne op med støtte til indspilning af en 
musikvideo til nummeret The First Deceiver.

14261 Erik Obel Præst Katrine Stochholm Barndommens Gade 50.000,00 18.000,00

Det glæder Musikrådet at kunne støtte Katrine 
Stochholms projekt: Barndommens Gade. Det kræver 
mod at sætte nye toner på disse tekster, men Katrine 
Stochholm har gennemført dette med høj kunstnerisk 
kvalitet og med et smukt resultat. Det skal nævnes at 
støtten ikke kan bruges til tryk af vinyl til salg.

14262 Mariann Skytthe Aarhus Techno District ArOS Techno District 80.000,00 25.000,00

ArOS Techno District står som en vigtig og professionel 
aktør i udbredelsen af den elektroniske musik I Aarhus. 
Musikudvalget bifalder ArOS Techno Districts evne til at 
samarbejde med andre institutioner og arrangører, og 
ser dette som et vigtigt fokus, også fremadrettet. På den 
baggrund har udvalget valgt at imødekomme 
ansøgningen.

14263 Mariann Skytthe Akademisk Kor Århus
Deltagelse i World Choir Games 
2023, Gangneung, Sydkorea 45.000,00 15.000,00

Musikudvalget vil gerne støtte Akademisk Kor Århus og 
deres deltagelse i World Choir Championship 2023 i 
Sydkorea. Akademisk Kor Århus har et højt kunstnerisk 
niveau, og er med til at sætte Danmark og Aarhus på kor-
verdenskortet.

14264 Mariann Skytthe Lærke Bertelsen (lærkelil) In-ear monitor system - lærkelil 22.000,00 0,00

14265 Erik Obel Præst I Sky I Sky debut-EP "Øjeblik" 20.000,00 5.000,00

Musikrådet anerkender et stort musikalsk potentiale i I 
SKY, og det er en fornøjelse at kunne bidrage med en 
håndsrækning til udgivelse af debut EP. Vi håber støtten 
hjælper godt med i den videre udvikling.

14267 Erik Obel Præst Katrine Stochholm Solens Sang 28.490,00 8.000,00

Musikrådet anerkender et dejligt initiativ fra Katrine 
Stochholm og det er en fornøjelse at kunne bidrage med 
støtte til projektet. Vi håber dette hjælper godt med til 
gennemførelsen af indspilingen.



14268 Mariann Skytthe Human Being Human Human Being Human 10.000,00 5.000,00

Musikrådet bifalder projektets høje kunstneriske niveau 
og ambitionen om at sætte nye kompositioner i spil 
gennem nyt musikalsk samarbejde.

14269 Erik Obel Præst pigeBEAT Bootcamp 2023 pigeBEAT Bootcamp 18.000,00 12.500,00

Musikrådet anerkender det gode initiativ og 
engagement over flere år. Vi kan godt se behovet for 
Pigebeat bootcamp, og ønsker derfor at støtte 
projektet. 

14270 Mariann Skytthe Athelas Sinfonietta Copenhagen
Wayne Siegel 70-års 
portrætkoncert 15.000,00 15.000,00

Musikrådet støtter gerne en koncert med en 
uropførelse af et nyt værk af Wayne Siegel. 70-års 
portrætkoncerten sætter fokus på Wayne Siegels virke 
som komponist, underviser og musiker og fejrer den 
betydning han har for musikmiljøet i Danmark og 
Aarhus. Støtten gives til koncerten i Kammermusiksalen 
i Musikhuset Aarhus, der afholdes i samarbejde med 
Det Jyske Musikkonservatorium.

14271 Erik Obel Præst Laura Kjærgaard Stubbe Teglbjærg EP-udgivelse med Velvy 13.054,00 5.000,00

Musikrådet kan med stor glæde give et bidrag, i form af 
en håndsrækning, til gennemførelse af EP-udgivelse 
med Velvy. De har et fint musikalsk potentiale som kan 
videreudvikles, og Musikrådet følger med fornøjelse 
med i denne udvikling.

14272 Mariann Skytthe Mathias Sandvad Rasmussen
Arko & the Guest House - 
Udgivelse af "BTSV" 23.500,00 0,00

14274 Kirsten Elkjær FLP O EP PR 12.500,00 0,00
14275 Mariann Skytthe Negash Ali Gc0de 20.000,00 0,00

14276 Mariann Skytthe GALGE GALGE 2. udgivelse 20.000,00 8.000,00

Musikrådet er glade for at kunne støtte den kommende 
udgivelse fra GALGE. GALGE er nyt og spændende navn 
på den danske metalscene, og Musikrådet glæder sig til 
at følge bandets udvikling. 

14277 Mariann Skytthe Asbjørn Busk Horne
Albumudgivelse med 
Fredsmaskinen 39.591,00 0,00

14279 Kristian Harbo Jeppesen Smugler Album udgivelse 84.000,00 0,00

14280 Mariann Skytthe Viktor Weng Brøsted
Viktor Weng Brøsted 
(soloprojekt) 13.084,00 0,00

14283 Mariann Skytthe Aarhus Calling

Aarhus Calling - Danmarks 
største sangskriver & producer 
event. 40.000,00 20.000,00

Aarhus Calling er en vigtig platform for eksponeringen af 
dygtige lokale talenter og for udviklingen af nye 
samarbejder. Musikrådet anbefaler for fremtiden at 
ansøger for fremtiden afsøger flere alternativer 
finansieringskilder, såsom sponsorater eller højere 
bidrag blandt de kommercielle deltagere af projektet. 

14284 Erik Obel Præst Caktus
Caktus musikvideo med danser 
og koreograf Marlene Bonnesen 16.000,00 0,00



14286 Mariann Skytthe Aros Guitar Duo
Aros Guitar Duo - værker over 
Århus-melodi 14.500,00 8.000,00

Musikrådet er glade for at kunne give støtte til 
realiseringen af de spændende værker, som kommer 
under kyndig behandling af Aros Guitar Duos 
imponerende evner. Musikrådet er imponeret over line-
uppet af de involverede komponister og glæder sig til at 
høre det endelige udtryk. Anja Nedremo inhabil.

14287 Mariann Skytthe NJYD Aktiviteter for NJYD 2023 50.000,00 25.000,00

NJYD præsenterer et repertoire af ny 
kompositionsmusik. Besætningen er utraditionel, 
værkerne er skrevet til ensemblet, præsentationen er 
velspillet og fantasifuld. Musikrådet bidrager gerne til 
gennemførelsen af de planlagte aktiviteter. Anja Nedremo inhabil.

14289 Mariann Skytthe Hurraura
Snöleoparden album udgivelse / 
Leek Records 20.000,00 0,00

14290 Erik Obel Præst Louise Schrøder Flyv 40.000,00 7.500,00

Musikrådet kan høre potentiale i Louise Schrøders 
musik, og ønsker at give en håndsrækning til at bidrage 
til en videreudvikling af dette. Vi ønsker held og lykke 
med projektet.

14291 Erik Obel Præst Aarhus Folk Festival
Aarhus Folk Festival 2023 samt 
øvrige folkemusikaktiviteter 80.000,00 50.000,00

Aarhus Folk Festival er et initiativ som Musikrådet gerne 
støtter op om. Vi anerkender det store arbejde 
festivalen laver for den danske folkemusik. Dog 
opfordrer vi fremadrettet til at festivalen søger om 
bredere finansiering. Vi glæder os til at følge med i den 
videre udvikling.

14292 Erik Obel Præst Kaizer
Pop-punkede Kaizer søger om 
midler til debut-album 24.000,00 12.000,00

Kaizer sætter en særlig høj kunstnerisk standard for det 
århusianske musikliv, og det er en fornøjelse for 
Musikrådet at støtte op om dette. Fremadrettet 
opfordres der dog til at søge bredere finansiering. 

14293 Mariann Skytthe Nordic Saxophone Collective Nordic Saxophone Collective 30.000,00 10.000,00

Nordic Saxophone Collective arbejder for udbredelse af 
kendskabet til den klassiske saxofon, og planlægger i 
den forbindelse en række aktiviteter i Aarhus i 2023. 
Herunder afholdelsen af Nordic Saxophone Festival, og 
albumproduktion under titlen Magnetic Midnight. 
Musikrådet anerkender ambitionen og det høje 
musikfaglige niveau der ligger bag organisationen, og 
yder et bidrag til gennemførslen af aktiviteterne. Anja Nedremo inhabil.

14294 Kristian Harbo Jeppesen
FEUM - Foreningen for Elektronisk 
Underground Musik Display of Art Form 50.000,00 0,00

14295 Kristian Harbo Jeppesen Elza Ozolina IN A LATVIAN MOOD 45.000,00 0,00

14304 Erik Obel Præst Anarchy Zone Anarchy Zone Album udgivelse 15.500,00 0,00

5.469.789,58 1.412.500,00
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