
Sagsnr. Ansøger Titel Ansøgt beløb Bevilling Bevillingsudvalgets begrundelse
14171 Neighbourhood Remarks / Sigrids Stue Kunst, Kaffe, Kritik og Sociale Byrum 150.000,00      100.000,00      Sigrids Stue er en væsentlig kunst- og kulturaktør i Gellerup, 

som gennem årene har formået at indgå i samarbejder med 
mange lokale, nationale og internationale aktører. Projekterne 
der søges støtte til spreder sig over et bredt felt fra tegneskole 
for børn til kunstnerisk recidency. Projekterne er med til at 
sætte Gellerup på det kunstneriske og kulturelle landkort.
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14182 Kulturkollektivet Kulturarrangementer på Gellerupscenen 250.000,00      -                    Afslag. 
14245 Brabrand Billedskole Brabrand Billedskoles aktivitetsprogram 2023 48.000,00         40.000,00         Brabrand Billedskole har efterhånden fundet fodfæste i 

Gellerup, og har fat i en del lokale samarbejdspartnere, som 
gør forankringen af billedskolen mere realistisk.
Aktiviteterne, som ofte foregår udenfor, er synlige og derfor 
lette for børnene at finde frem til.
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14298 Usbekiske Initiativer forening Kunst og Kultur workshops 29.500,00         -                    Afslag. 
14305 aarhus kommune Kultur kiosk på Verdenspladsen 200.000,00      -                    Afslag.
14314 UNCOVERmusic Farver på din Lørdag 2023 218.625,00      -                    Afslag. 
14319 Fonden Aarhus Filmværksted GELLERUP FILMVÆRKSTED - MUSIC IN MOTION + 

IMAGINE THIS
99.500,00         -                    Afslag. 

14320 Katapult Akademiet v. Teater Katapult Katapult Akademiet i Gellerup 200.000,00      -                    Afslag.
14322 Yallah.dk Arabisk musik med historiefortælling 93.000,00         50.000,00         Et fint projekt som falder ind under Gellerup Kulturmidlers 

formål. Projektet er et nyt initiativ, som forsøger at ramme 
publikum, som ikke er bekendt med arabiske fortællinger og 
musik. 
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14330 David Ramirez Gomez AFTRYK IV 59.861,84         40.000,00         Et fint projekt som falder ind under Gellerup Kulturmidlers 
formål. 
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14332 Aarhus Kommunes Biblioteker Vi skriver som det passer os 48.750,00         35.000,00         Et fint projekt som falder ind under Gellerup Kulturmidlers 
formål. 
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14335 FGU Aarhus Vest ReFOOD og PAPER 113.330,00      -                    Afslag. 
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14337 Pernille Helberg Stentoft, Mødesteder IIII Mødesteder IIII 94.363,00         50.000,00         Mødesteder er flere gange blevet støttet af Gellerup 
Kulturmidler og har gennem årene  formået at involvere mange 
samarbejdspartnere i aktiviteten ligesom aktiviteten er 
efterspurgt af flere skoler.
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14341 Chadi Akkawi AIWA AIWA 200.000,00      180.000,00      Et spændende og nyt initiativ, som falder ind under formålet 
for Gellerup Kulturmidler. Der er tale om et teaterprojekt, som 
skal være startskuddet for et større teaterudviklingsarbejde i 
Gellerup.
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14342 Gobaad Kulturforening Somalisk film i Øst for Paradis 29.600,00         15.000,00         Et fint projekt som falder ind under Gellerup Kulturmidlers 
formål. Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt 
tilskud.

14344 Sola Dukketeater i Gellerup 41.245,20         -                    Afslag. 
14345 Fredens Hus i Gellerup Dialog to-go på Fredspladsen i Gellerup 49.800,00         40.000,00         Et spændende projekt, som falder indenfor formålet med 

Gellerup Kulturmidler. Samarbejdet på tværs af de deltagende 
institutioner er vigtigt, og aktiviteterne henvender sig til et 
bredt publikum. 
Det er vigtigt at påpege, at midlerne fra Gellerup Kulturmidler 
ikke må anvendes til de dele af aktiviteterne, som har et 
forkyndende og religiøst indhold. Grundet puljens begrænsede 
midler ydes der ikke fuldt tilskud.

14346 Palæstina Film Festival Palæstina Film i Det 3. Rum 22.350,00         15.000,00         Et fint projekt som falder ind under Gellerup Kulturmidlers 
formål. Palæstina Filmfestival er ikke en ny festival, men har 
denne gang indgået i et partnerskab med Frontløberne, hvilket 
giver et nyt udviklingspotentiale for festivalen. 
Grundet puljens begrænsede midler ydes der ikke fuldt tilskud.

I alt søgt om / bevilget 1.947.925,04   565.000,00      


