
Gellerup Kulturmidler, Her og Nu Puljen 2022
Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Bevillingsudvalgets begrundelser
12288 Gellerup Bibliotek Pentagonia - en oratorisk pentagoni

10.000,00 10.000,00
Et spændende projekt, som falder ind under puljens formål. Vi håber arrangementet vil tiltrække et 
publikum fra hele byen.

12542 Gellerup Fællesråd Lysfest på Fredspladsen
10.000,00 10.000,00

Et dejligt projekt der er behov for, ovenpå en svær tid. Vi håber rigtig mange vil støtte op om 
arrangementet.

12732 UngiAarhus Gellerupscenen - en film og en historie
9.500,00 9.500,00

Et fint projekt som falder indenfor puljens formål på følgende område: Kulturprojekter og - 
produktioner, som bidrager til synligheden af lokalområdet. 

12761 Neighbourhood Remarks / Sigrids Stue Serier, Strik og Søde Sager
6.800,00 6.800,00

Et fint projekt som kan støttes af puljen. 
Det er virkelig dejligt, når unge starter noget selvstændigt op og det er stærkt at Sigrids Stue hjælper 
dem op og videre.

12839 Gellerup Bibliotek Vi skriver som det passer os – kickstart

9.950,00 9.950,00

Der er tale om et fint projekt som falder indenfor puljens formål og derfor kan støttes.
Bevillingsudvalget har gennem årene set mange ansøgninger, hvor man ønskede at etablere 
skrivefællesskaber. En del af dem har Gellerup Bibliotek været samarbejdspartner på.  
Bevillingsudvalget finder, at det kunne være interessant at få udviklet en strategi for en evt. 
fortsættelse af de forskellige idéer om skriveværksteder, der har været på bordet i årenes løb.

12886 Luxdb I/S v. Esben Trige Blik for Tousgaard - en fotografisk registering af 
Gellerups ældste bygning

10.000,00 10.000,00
Der er tale om et projekt som falder indenfor formålet med Her og Nu puljen og som derfor kan 
støttes. 

12912 Usbekiske initiativer Fotoudstilling og workshop -Oplev usbekisk kultur
10.000,00 9.500,00

Bevillingsudvalget vurderer at projektet falder indenfor puljens formål og ser positivt på at der er et 
samarbejde mellem flere aktører i Gellerup.

12925 Tuuliki Maal GELLERUP ART FESTIVAL
10.000,00 10.000,00

This is a good project that falls under the purpose of the pool. The grant committee can therefore 
award the project a grant.

12945 livsværkstederne Netværksmøde coronafrivillige 1.800,00 0 Afslag
12985 Helle Hansen Postkasse fortællinger - flytning 2.500,00 0 Afslag
13000 Kulturkollektivet Jazz´n poetry 10.000,00 0 Afslag
13051 Verdens Skove Gellerups Klima Festival

10.000,00 7.000,00

Projektet ligger indenfor puljens ramme og bevillingsudvalget vil gerne bidrage med støtte til 
Gellerup Klima Festival. RE: ART har allerede modtaget en bevilling fra Gellerup Kulturmidler, og kan 
derfor ikke modtage støtte to gange. Derfor støtter bevillingsudvalget Gellerup Klima Festival med 
7.000kr  

13090 Ida Björg Leisin Same Difference
10.500,00 10.500,00

Et meget fint projekt som passer til puljens formål om at at få kulturprojekter som bidrager til 
synlighed i Gellerup. På baggrund af dette ønsker bevillingsudvalget at støtte projektet Same 
Difference.

13104 Johannes smed Et kæmpe nu

8.000,00 8.000,00

Bevillingsudvalget ser positivt på projektet som har til formål at præsentere nykomponeret værk til 
børn og unge i Gellerup. Det er meget positivt at børn og unge i området bliver inddraget gennem 
workshop, og i den forbindelse er det fint at der allerede er lavet samarbejde med foreninger som 
har direkte kontakt til denne målgruppen, som fx Cirkus Tværs. 

13183 Puntland Forening Puntland Kulturaften 7.500,00 0 Afslag
13240 Puntland Forening Puntland Kulturaften 

7.500,00 6.400,00
Arrangementet falder indenfor puljens formål og støttes delvist med et tilskud til lokaleleje og til 
musikere.

13380 Rav Rav X Café Paradise Presents; SNASK 1.500,00 0 Afslag
13428 Gellerup Museums Venner Billedkunstner Tine Hind på Gellerup Museum 8.500,00 8.500,00 Bevillingsudvalget ser positivt på projektet med billedkunstner Tine Hind på Gellerup Museum. 
13939 Sahra Skytte Krea-Gruppe

3.000,00 3.000,00
Bevillingsudvalget støtter projektet Krea- gruppe på Gellerup Bibliotek med 3000kr. Projektet vil give 
unge og voksne i lokalområdet mulighed for at udforske forskellige kreative håndværk.  

14053 JazzDanmark Børnejazzprisen 2022 10.000,00 0 Afslag
14055 Cirkus Tværs Romano Suno 10.000,00 0 Afslag
14067 Århus Sangskriverværksted "Fred" – ÅSV's store fælleskoncert (tidligere "Aarhus 

Sangskriverkabaret")
10.000,00 0

Afslag

14311 AARHUS ATHLET KLUB BOKSNING Gellerup Kultur - Her og Nu puljen 10.000,00 0 Afslag



14389 Gellerup Fællesråd Solhvervsfest på Fredspladsen
7.500,00 7.500,00

Arrangementet falder indenfor puljens formål og kan derfor støttes. Et fint arrangement som 
forhåbentligt kan bringe lys til mange i en kold og mørk tid og som vil få mange på tværs af Gellerup 
til at mødes.

I alt 194.550,00     126.650,00     


