
Tildelinger PUKK ‐ Puljen til Ung Kunst og Kultur 2022

Sagsnr. Ansøger Projekttitel Bevilling Sekretariatets Indstilling

12563 Sophia Sagaradze Hear the Touch 10.000,00
Really exciting project and quite nerdy. Good that the exhibition comes around different places, so many get the 
opportunity to experience it.

12575 Sabine Wedege Heksetrappen/The Witches Stairs 7.000,00

Vi er vilde med at du tager fat i historien på et sted, der er lidt glemt. Projektet vil gøre det muligt at trække folk til 
området, som ellers ikke ville komme og opleve stedet. Det er dejligt at kunsten kommer ud i byen, og så er det 
spændende, at der arbejdes både digitalt og fysisk.

12580 Mikkel Jensby Malekunsthyggeklub 3.030,00

Et super godt initiativ, som involverer unge der ønsker at male. Det er godt du tænker i et samarbejde med Husrum og 
du kan evt. også tjekke Genlyd ud, som har et online fællesskab, hvor mange unge deltager. Se mere her: 
https://genlydaarhus.dk/
Genlyd har også en pulje der kan søges, hvis du ønsker at fortsætte aktiviteten efter de 14 gange. Her finder du puljen: 
https://genlydaarhus.dk/genlyd-puljen
Du er også velkommen til at kontakte UKH, hvor en gruppe unge er i færd med at starte croquisaftner op.

12586 Beatriz Gijón OKTOsounds – ReSt StOp nr. 2 10.000,00
The grant committee supports this project, which they find both realistic and modest. The location at A-huset makes 
good sense in terms of showing the alternative art scene in Aarhus. 

12593 Projekt224 Inkubator 6.000,00

Der er tale om et spændende projekt, som sætter fokus på den kunstneriske proces. Det er ligeledes et projekt som 
støtter det kunstneriske kunstmiljø i Aarhus. 
Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at søge et tilskud hjem fra andre af Kulturforvaltningens puljer, 
herunder Initiativpuljen, når I har fået en bevilling fra PUKK. 

12618 Sein Magazine Årtiets # - Dem, der gjorde en forskel og dem vi glemte” 2.177,00
Udstillingen ”Årtiets # - Dem, der gjorde en forskel og dem vi glemte” er både et fedt og aktuelt projekt, som viser 
hvordan kunsten påvirker den verden vi lever i. 

12631 Asbjørn Holst Kragh Identitet 10.000,00

Bevillingsudvalget støtter gerne op om projektet som de finder både spændende og relevant. Projektet har stort 
potentiale for at nå bredt ud ift. målgruppen, så hav gerne fokus på dette ift. PR. 

12838 Tobias Just Christensen Udstillingsstedet Mezzanine 6.000,00
Der er tale om et godt projekt, som PUKK har haft mulighed for at støtte helt fra begyndelsen. Projektet har fået en del 
positiv opmærksomhed, hvilket vi hæfter os ved. Vi vil gerne støtte de sidste udstillinger, inden projektet lukker ned.

12873 Michael Erik Brink Boner Boy 5.000,00

Teamtikken for kortfilmen er aktuel og der er tænkt godt over at hvordan man når ud til målgruppen på bl.a. de 
Århusianske gymnasier, ungdomsuddannelser og universiteter. Ift. budgettet kan I overveje om det vil være en idé at 
tage entré. 

12899 Sally Messell-Dalgaard Storage - sæson 2 7.000,00
Bevillingsudvalget støtter gerne Storage sæson 2, som er et sjovt og godt projekt, der tydeligvis har udviklet sig siden 
det startede.  

12938 Jonathan Vitting Nielsen Jake and Sally Poster 9.050,00
Bevillingsudvalget støtter gerne op om projektet som de finder både spændende og relevant. Projektet har stort 
potentiale for at nå bredt ud ift. målgruppen, så hav gerne fokus på dette ift. PR.

13017 Tipo v. Mie Jakobsen RISOGRAFI WORKSHOP & ZINELANCERING 7.800,00
Der tale om et spændende projekt, der med sikkerhed kan fange interessen hos mange. Bevillingsudvalget foreslår at 
der kan tages en entrépris, da de vurderer at det noget folk gerne vil betale for at deltage i. 

13038 Alternativ musikvideovisning for Carl Knast Carl Knast musikvideo 3.000,00

Bevillingsudvalget støtter gerne op om produktionen af en musikvideo til Carl Knast. Projektet giver kunstnere en 
større frihed, ift. at producere deres musikvideoer, og så er det også en rigtig god måde at få sat Aarhus på landkortet. 
I kan overveje at finde nogle lokationer der er gratis at optage på - f.eks. er der mange kirker, hvor det ikke koster 
noget at leje. Derudover er det en god idé at få en aftale på plads med kunstnerens management, inden videoen 
produceres, så I har rettighederne til videoen. 

13042 The Black Box .RAR fernisering 8.000,00
Et super spændende projekt og fedt initiativ, med et stærkt fokus på samarbejde på tværs af andre lande og skabelsen 
af et kunstnerisk fællesskab. 

13043 Yaaas! Yaaas! (tidl. Projekt Drag i Aarhus) 2.700,00

Vi er glade for at kunne støtte Drag i Aarhus som er et sjovt og vigtigt arrangement. Det er godt at vi endelig få 
draqscenen til Jylland, så det ikke kun er noget der kan opleves i København. I kan overveje at tilbyde barsalg til 
arrangementet, så der derigennem kommer en indtjening til det gode arrangement. 

13050 OUTPUT Aarhus OUTPUT Gallery 5.000,00
Der er tale om et godt projekt og en en god sag, hvor der skabes god promovering for unge kunstnere der endnu ikke 
er etablerede og som derudover får mulighed for at være medskaber at et ungt fælleskab. 

13224 Pana Radio Pana Radio - Real Friends Linkup 5.000,00

PUKK vil gerne støtte et nice event som Pana Radio lægger op til. God repræsentation og mange alternative genrer, 
mere end hvad man er vant til. Et samarbejde med evt. Aarhus Volume kunne give god mening. Høj post til kost og 
logi. I kunne derudover overveje evt. indtjening på merch, dele indtjeningen af baren med Institut for (x) og lave  
crowdfunding på entreen.  



13252 magasinet behind magasinet behind 5.000,00

Et virkeligt fint og poetisk projekt, der spiller godt ind i fremtiden. Ansøger har taget feedback til sig og videreudviklet 
projektet. Vi vil gerne støtte et spændende initiativ fra en ung initiativtager, der gerne vil prøve kræfter med at udgive 
sit eget magasin. Vi kan ifølge PUKKs kriterier dog ikke støtte spisningen og dermed indsamlingen til Dansk 
Flygtningehjælp og bevillingen går således ikke til den del af projektet som ellers har sympatiske hensigter. Vi ser frem 
til at se projektet udfolde sig. 

13289 HEDDA HEDDA 5.000,00

En relevant og aktuel tematik og et spændende og ambitiøst projekt. I har lavet en flot hjemmeside til promovering. Vi 
anbefaler ansøger at søge billigere alternativer til at låne værelse eller lejlighed og evt. rekvisitter til indretning i form af 
genbrugsmaterialer og møbler. Vi bakker op om de alternative rammer at vise en forestilling i og ønsker jer held og 
lykke med projektet. 

13297 Club Curious Let's talk about pleasure 5.000,00

Vi vil gerne støtte udviklingen og synliggørelsen af Club Curious og eventet tager et fedt emne op, der kan være svært 
at tale om men som alle kan blive bedre til at snakke om. Det akavede bliver mere legalt at snakke om. Positivt at der er 
fokus på at gøre arrangementer mere bæredygtige og understøtte Club Curious' udvikling. PUKK støtter dog ikke drift, 
og der kan dermed ikke gives støtte til at dække husleje ligesom det bemærkes, at det er høje honorarer og mange 
penge til dj's. Vi vil dog gerne bakke op og vil opfordre jer til at tage jeres klubhus i brug, så eventet understøtter 
formål om at synliggøre Club Curious.  

13383 Cecilie Rosenmeyer Sørensen Flagstangskvinden 4.910,00
Et rigtig fint og simpelt projekt, som PUKK gerne støtter. Idéen er skarpt beskrevet og der ligger en god plan for at 
komme udover rampen med projektet. 

13394 Simone B. Jørgensen Bird Alligator eathing Frederiksbjerg 3.215,00

Bird Alligator eating Frederiksbjerg er et fedt alternativ til SPOT, og en god idé at afvikle koncerten på Frederiksbjerg. Vi 
vil opfordre til at der skabes en dialog med Mikkeller ang. støtte til afviklingen, hvis koncertformatet er noget der skal 
gentage sig. 

13412 Elysion Hunger & Ligdans 8.000,00

Et super fedt projekt, der kan samle en masse folk. PUKK støtter gerne at arrangementet bliver lettere tilgængeligt for 
flere, så det både bliver inkluderende og får en god kvalitet. I kan overveje at række ud til andre rollespilsforeninger i 
Aarhus, ift. at samarbejde om fremtidige arrangementer.  

13414 Aleksan Sarkisyan Here we go 3.000,00
PUKK is happy to support this exciting community project that can reach many and give many the opportunity to 
involve in the process.

13425 SAMHØR Eksperimentarium for Fremtidens Hjem 8.000,00

PUKKs bevillingsudvalg er glade for at kunne støtte projektet "Eksperimentarium for Fremtidens Hjem". Projektet er 
tydeligt beskrevet og det er fedt at se at man tør at stille de kritiske spørgsmål, der spiller godt ind i de debatter der 
kører i samfundet. Derudover har man i projektet gjort sig nogle gode tanker omkring markedsføringen.

13426 Teater I DER Teatergalleriet (tidl. Projekttitel: Ny Dansk Dramatik af Teater I DER v. Galleri TESE )  7.000,00
PUKKs bevillingsudvalg takker for et rigtig godt pitch og støtter gerne Teatergalleriet. Projektet har mange spændende 
samarbejder og der er lavet en stærk og gennemarbejdet plan samt program for dagen.  

13441 Doku i Domen Doku i Domen 3.000,00

Bevillingsudvalget støtter gerne op om Doku i Domen, der fortsat arbejder med at få etableret nogle gode 
samarbejder. Doku i Domen er med til at samle mange mennesker og skaber et fedt rum for upcoming 
dokumentarister. Bevillingsudvalget opfordrer ansøger til at se på alternative finansieringsmuligheder, for at gøre jeres 
aktiviteter økonomisk bæredygtigt i fremtiden. 

13445 Nielsine Nielsen Vild oversættelse 4.500,00

PUKKs bevillingsudvalg er glade for at kunne støtte projektet 'Vild oversættelse'. Det er et fedt projekt, med nogle gode 
ressourcer bag. Der er lavet en skarp analyse af hvad der sker på området, hvilket kommer til udtryk i nogle 
spændende og eksperimenterende workshops. 

13446 Dagligstueteatret Dark Side of the Moon - Move Like a Lunatic 3.000,00

PUKKs bevillingsudvalg er glade for at kunne støtte projektet 'Dark Side of the Moon - Move Like a Lunatic'. Et fedt 
arrangement der med sikkerhed kan samle mange mennesker og hvor der sker spændende nyfortolkninger af en 
gammel klassiker. 

13463 Nilsen Museum Lyder Vildt 10.000,00

Vi vil gerne støtte en spændende nytænkende festival, hvor grænsen mellem performer og publikum nedbrydes og der 
indbydes til nye og skæve kunstneriske aktiviteter.
Vi vil gerne opfordre jer til også at få inviteret og markedsført festivalen til andre udover jeres eget netværk, der i 
forvejen kender til AMOK.

13666 Ewoud Van Eetvelde LOVELY SPACES 1.0 4.000,00

Der er tale om et meget spændende, eksperimenterende og sansende projekt, som bevillingsudvalget gerne støtter op 
om. Der er ikke et stort marked for det I laver og det vil vi gerne være med til at puste liv i.

13670 Pana Radio Pana Radio presents - Real Friends 360° Experience 7.000,00

Et spændende arrangement der åbner op for en mindre kendt musikgenre, som vi er sikker på at mange 
koncertgængere vil bakke op om. Den runde scene giver publikum en helt ny mulighed for at interagere med 
kunstnerne og så giver det rigtig god mening at afholde arrangementet i Klub22's rammer.

13701 All Alternative All Alternative Aarhus 7.000,00
Et fedt arrangement som passer godt ind i Studenterhus Aarhus' rammer. Det er en vigtig platform for unge upcoming 
talenter og ikke mindst for udviklingen af det aarhusianske kunstmiljø.

13706 Den Frie Dokumentarlinje PROXY 8.000,00

Bevillingsudvalget støtter gerne PROXY, som er et meget velorganiseret projekt, der er med til at give unge ambitiøse 
filmskabere et sted at udvikle deres kompetencer via workshops, produktion og sparring med andre dokumentarister. 
Man kunne overveje at tage kontakt til Domen, som allerede har et stort publikum ift. visning af dokumentarfilm. 



13708 Prozektil SkriveSymposium 5.000,00

SkriveSymposium er med til at skabe et mødested for unge aspirerende forfattere i Aarhus, og giver de unge mulighed 
for at få nye værktøjer til at skrive, fra etablerede forfattere og forlagsfolk. Bevillingsudvalget støtter derfor gerne 
SkriveSymposium som er et fedt tilbud for det skrivende fællesskab. 

14007 Teater Kabinettet ALDRiGLAND 8.600,00

Teater Kabinettet har etableret nogle spændende samarbejder og samtidig er der gjort nogle gode overvejelser 
omkring forestillingen. Teatrets formål med at engagere unge i det aarhusianske vækstlag, at motivere dem til at skabe 
deres egne projekter og aktivt deltage i andres, støtter PUKKs bevillingsudvalg gerne op om.

14048 Super8 Super8 Årgang 11 - Visning af 1. års film 4.000,00

PUKKs bevillingsudvalg vil gerne støtte om Super8's visning af 1. års film. Arrangementet er en god måde at invitere og 
engagere kommende filmskabere med at komme i gang med deres egne projekter og er til at støtte op om det filmiske 
vækstlag i Aarhus. 

14050 Wastebreakers OPEN 7.000,00

Der bliver skabt rummelige rammer for en målgruppe, der måske ellers har svært ved at finde steder at feste og være 
sammen med andre unge. Klub22 er hertil en meget relevant samarbejdspartner. En fed og anderledes måde at gøre 
opmærksom på queer miljøet og med et meget sympatisk og konkret tiltag for at lave markedsføring og samtidig sikre 
tryghed.

14161 Teater Kuld Twilight Blues 4.000,00
Et spændende projekt, som har potentiale til at nå ud til mange. Projektet tager fat i en spændende og aktuel 
problematik. Sejt at forestillingen skal vises på en festival.

14163 Anna & Sally DIALOG 4.000,00
Et spændende projekt med et  meget relevant tema. Der ydes ikke fuld støtte til projektet, da udgiftsposten til 
transport skønnes at være højt sat.

14203 BROD - Bertil Gregor Norup BROD - Stride Strømme - albumreleasekoncert 3.500,00
Et fedt projekt, som har fokus på ung, upcoming musik fra Aarhus. Det interessante ved projektet er den anderledes 
tilgang til koncertformatet.

14301 Frontløberne PÅ DE VILDE VOVER 6.600,00
Et fedt projekt, hvor den måde man deltager i events udfordres i et anderledes format. Der gives ikke tilskud til et 
overskud, og derfor ydes der ikke fuld støtte.

14355 Sauna Senere I/S Cava og Kødsovs 2.000,00

Et anderledes og sjovt projekt, som falder delvis indenfor det PUKK kan støtte. Der gives støtte til eventet men ikke til 
fremstilling af musikvideoen, da det anses for at være til brug til selvpromovering. 
Budgettet er skruet sammen således, at eventet giver overskud. Der gives ikke tilskud til et overskud, og derfor ydes 
der ikke fuld støtte.

14390 Aarhus Lydforening Alf Artist Meet-up 2.700,00

PUKKs bevillingsudvalg støtter gerne 'Alf Artist Meet-up'. Projektet er et rigtig godt initiativ, der sætter fokus på mental 
sundhed og ensomhed og skaber et fællesskab, hvor der er plads til at dele og sparre med hinanden i trygge rammer. 
Vi er glade for at se, at projektet favner flere kunstgrene, så flest mulige kunstnere kan gøre brug af tilbuddet. 

14397 FEMME Fatale -  c/o Jacklyn Chantry -Helen Namdori FEMME Fatale 4.500,00

Vi vil gerne støtte et fedt projekt, der har fokus på aktører, der har brug for opbakning og netværk. Vi bakker op om, at 
I har sørget for et godt samarbejde med Klub22 og sikrer honorar til artisterne.  PUKK vil gerne støtte at I får mulighed 
for at skabe et event, der bliver så godt som muligt. 

14407 Rosa Marstrand SEX FOR RUMÆNIEN 10.000,00

Bevillingsudvalget vil støtter gerne projektet "SEX FOR RUMÆNIEN". Projektet tager et både spændende og vigtigt 
emne op og samtidig er der fokus på at, samtalen med publikum bringes i spil. 

14410 Amanda & Louise På Papiret - en interaktiv udstilling om den digitale død 7.250,00

"På Papiret" har et spændende perspektiv på et ubelyst emne. At afholde udstillingen i kapellet ved det gamle 
amtssygehus giver rigtig god mening, både ift. emnet men også ift. at når ud til unge mennesker. 

14413 Prozektil Grænsefald 10.000,00

Et spændende projekt, hvor der er tænkt bredt og hvor der allerede er etableret et godt netværk. Visionerne er på 
plads og der er nogle gode og spændende navne på programmet. Bevillingsudvalget håber, at bevillingen fra PUKK kan 
være med til, at der skabes endnu flere gode relationer og samarbejder i fremtiden. 

14414 Usbekiske initiativer Kreative unger 7.000,00

Projektet "Kreative unger" er et spændende initiativ, hvor byens unge aktører får muligheden for at være 
initiativtagere. Det er nogle gode kreative redskaber der tages i brug, og det er godt at se at der er fokus på 
bæredygtighed. 
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