
Kulturudviklingspuljen - 2. puljerunde 2023

Sagsnr. Sagsbehandler Kategori Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilling Konsulentens begrundelse Habilitet

14405 Kirsten Elkjær Tværgående Kulturforeningen  'Se Verden uden Øjne' Se Verden uden Øjne 71.735,00 40.000,00

'Se Verden uden Øjne' er et generøst og interessant kulturelt bidrag til aarhusianerne. 
Kunstrådet er imponeret over den brede faglighed som ønskes udstillet og ser frem til at følge 
udviklingen af projektet. 

14422 Mette Damm Litteratur Frederik Krogh Sørensen Kære Frederik // Jeg slipper dig aldrig // Kærlig hilsen Frederik 6.476,00 0,00

14423 Maria Work Nygård Kunst ARoS Kunstmuseum ARoS Satelite 50.000,00 25.000,00

Kunstrådet har valgt at støtte projektet med et beløb øremærket til kunstnerhonoraret som 
budgetteret. Vi ser en fin skrøbelighed i "Havdigte"s  brug af sand og håber samarbejdet på 
havnen kan få projektet videre ud.

14426 Mariann Skytthe Kunst Olivia Rode Hvass (KKArtist) De varme hænder (Hot hands ! ) 20.500,00 20.500,00

Det er med glæde at Kunstrådet støtter produktionen af værket 'Varme Hænder (Hot Hands !)'. 
Kunstrådet tror på, at værket bliver både interessant, sjovt og tankevækkende, og kan bidrage 
til, at gøre Spring til et sted, hvor publikum kommer for at se de nyeste tendenser og tanker 
indenfor billedkunsten.

14427 Maria Work Nygård Kunst levitation All that remains 50.000,00 30.000,00

Det er med glæde, at Aarhus Kunstråd kan være med til at støtte op om tilblivelsen af nye 
skulpturer af billedkunstner Søren Engsted. Værkerne skal indgå i Mirko Guidos danseforestilling 
“All that remains” til store scene på Bora Bora. Kunstrådet finder det interessant, at to 
forskellige kunstneriske discipliner skal indgå på lige fod og i dialog på scenen og ser frem til at 
følge projektet.

14445 Maria Work Nygård Kunst Neighbourhood Remarks / Sigrids Stue Memory Matter 63.000,00 40.000,00
Kunstrådet støtter med glæde Sigrids Stues projekt "Memory Metter". Det er en spændende 
kunstnerisk behandling og registrering af de omvæltninger, der sker i byområdet.

14449 Kirsten Elkjær Kunst SPOR festival Goodiepal & Bananskolen på SPOR festival 50.000,00 40.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte op om at få Goodiepal & Bananskolen på SPOR festival. 
Vi ser frem til at få deres mange facetterede kunst i form af lyd, kollektivisme, undervisning, 
billedkunst etc., præsenteret i SPOR regi. 

Sara Topsøe inhabil.

14458 Kirsten Elkjær Tværgående AMOK 2.0 GIV DET VIDERE 30.000,00 18.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte det levende, grænsesøgende og spændende miljø i 
AMOK og ser frem til følge udviklingen af "GIV DET VIDERE". Kunstrådet vil dog gerne opfordre 
til at søge bredere og flere finansieringsmuligheder for fremtiden. 

14466 Maria Work Nygård Kunst se! udstillings- & projektrum se! udstillings- & projektrum 90.000,00 0,00

14468 Mariann Skytthe Kunst Jacob Juhl PRO-BE (2) 33.000,00 33.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte projektet 'PRO-BE (2)'. Vi ser en fin mulighed for at præsenterer et 
stærkt kunstnerisk projekt i en venue der ikke normalt forbindes med billedkunst. Vi opfordrer 
dog til at Radar også bidrager til selve produktionen.

14471 Mariann Skytthe Kunst Mejlbygruppen Aarhus Navnekluden 15.000,00 15.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne bidrage til færdiggørelsen af Aarhus Navneklud. Kunstrådet 
værdsætter fællesskabet omkring skabelsen af værket, mixet mellem det traditionsrige 
håndværk og motivvalget, der gør at værket fremstår relevant, friskt og kan fungere som en 
tidsmarkør for byen. Derfor er det heller ikke uden betydning, at det kommer til at hænge et 
offentligt sted, til glæde for mange beskuere.

14475 Mette Damm Litteratur Dansk Forfatterforening - Aarhusgruppen Det litterære værksted – Skab! 12.000,00 12.000,00

Kunstrådet finder, at Det litterære værksted – Skab! er et fint og brugbart initiativ for byens 
professionelt skrivende, som vil kunne hjælpe mange ud af den mere ensomme side af jobbet 
som forfatter. Derfor støtter vi gerne en igangsætning af initiativet.

14476 Mette Damm Litteratur Silkefyret Minder om naturen 20.000,00 20.000,00

Kunstrådet er glad for at kunne støtte udgivelsen af "Minder om naturen". De medsendte 
teksteksempler og skitser giver os et indtryk af nogle sprogligt interessante digte med en 
humoristisk undertone.

14477 Mette Damm Litteratur Silkefyret Udgivelse af tekstsamlingen Væv 20.000,00 20.000,00
Kunstrådet finder teksterne interessante i deres nærmest filosofiske tilgang til verden og støtter 
derfor gerne Silkefyrets udgivelse af dem.

14480 Maria Work Nygård Kunst Cilla Leitao Cyklus af formålsløs drift (arbejdstitel) 36.587,00 36.587,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte projekt: "Cyklus af Formålsløs Drift". Det er spændende, 
hvordan AI kan bruges kreativt til at kommentere på de problematikker den selv implementerer.

Kunstrådet ønsker at give projektet fuldt tilsagn under forudsætning af, at ansøger i tilfælde af 
finansiering fra anden side skal give Kulturforvaltningen besked, med henblik på tilbageførsel af 
tilskuddet. 

14482 Lena Øvig Teater Fritter, Fadøl & Forestilling Fritter, Fadøl & Forestilling aktiviteter i 2023 99.080,00 30.000,00

Fritter, Fadøl og Forestillinger har formået, at mobilisere og engagere mange unge i 
teatermiljøet og formår at initiere mange relevante samarbejder i byen. Dette vil Kunstrådet 
gerne støtte.

14483 Mette Damm Litteratur SLC-Dansk selskba for ny fransksproget litteratur Fransksproget klimalitteratur - når fiktionen udstiller menneskets destruktion af naturen 18.000,00 18.000,00

Projektet "Fransksproget klimalitteratur - når fiktionen udstiller menneskets destruktion af 
naturen" er et spændende og meget alsidigt fransk program, som passer ind i 
litteraturfestivalens tema og som har stærke samarbejdspartnere. Det bakker Kunstrådet gerne 
op om, men ville dog gerne have set mere tydelige beskrivelser af partnernes bidrag, herunder  
fx kommunikation til flere relevante målgrupper, i ansøgningen.

14491 Mette Damm Litteratur Silkefyret BogGods 2023 80.000,00 50.000,00

BogGods er et vigtigt tilbagevendende samlingspunkt for mikroforlagene. Her har besøgende 
bogelskere en sjælden mulighed for at få indblik i boghåndværket og mikroforlagenes aktivitet, 
hvilket Kunstrådet er glad for at støtte.

14492 Mariann Skytthe Tværgående Week.End.Film Multi reality 200.000,00 0,00

14493 Mariann Skytthe Kunst Artist / Ditte Knus Tønnesen Ditte Knus Tønnesen soloudstilling KH7 28.000,00 20.000,00

Kunstrådet er glade for at kun meddele, at vi ønsker at støtte op om Ditte Knus Tønnesen 
kommende soloudstilling, You Are The Air In My Flute, på KH7smallspace. Kunstrådet finder 
projektet gennemtænkt og konceptuelt stærkt og finder desuden teknikken unik og vi tror på, at 
det kan være med til at føre kunstfotografiet nye steder hen.

14496 Mette Damm Tværgående Franskfaget ved Aarhus Universitet Tegneserier, kreativitet og sprogdidaktik 22.300,00 12.500,00

Kunstrådet vil gerne bakke op om formålet om at udbrede kendskabet til de franske tegneserier 
i en tid, hvor graphic novels og interessen for, hvordan tekster og billeder kommunikerer 
sammen i litterære værker, er stadigt stigende. Idet vi dog ikke anser videreuddannelse af 
undervisere samt undervisning af studerende på ungdomsuddannelserne som puljens formål, 
øremærkes støtten til den workshop.1, der er åben for alle.

14508 Mariann Skytthe Kunst Julie Stavad Heartland Festival 25.000,00 25.000,00 Kunstrådet er glade for at kunne støtte Julie Stavads visuelt stærke projekt til Heartland Festival.



14510 Maria Work Nygård Kunst Lucie Payoux Soloudstilling Se! 20.000,00 20.000,00

Det er med glæde, at Aarhus Kunstråd kan tildele støtte til produktionen af Lucie Payouxs 
kommende soloudstilling hos Se!. Rådet tror, at det kan blive en flot og spændende udstilling og 
ser frem til det endelig resultat.

14519 Maria Work Nygård Kunst Lise Tovesdatter Skou DESTITUENT BODIES 100.000,00 50.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte "DESTITUENT BODIES" og dets problematik om 
modstandens søgen efter sit eget sprog. Vi ser frem til det spændende møde mellem sæben og 
den danske sommer, og den relevante produktion af videoværket for værkets fremtidige levetid. 
Kunstrådet er glade for at kunne matche udstillingsstedets bidrag til et vigtigt værk uden for 
kommunen. 

14520 Lena Øvig Dans SVALHOLM Circles & Swing! 100.000,00 50.000,00

Kunstrådet støtter genopsætning og nyfortolkning af forestillingen Circles & Swing og visning på 
Godsbanen og glæder sig over at forestillingens har fået midler til at blive genopsat og 
præsenteret under de internationale dage på CPH Stage i København.

14570 Mette Damm Litteratur Løvens Forlag v. Vino Mobile Udgivelsen af Hermann Hesses roman "Peter Camenzind" i nyoversættelse ved Sven Halse 15.000,00 0,00
14587 Mariann Skytthe Kunst Hardy Brix out of water 15.000,00 0,00

14598 Lena Øvig Tværgående Aarhus Symfoniorkester VelLyd#3, Brusende orkestermusik 37.500,00 37.500,00

Kunstrådet støtter Aarhus Symfoniorkester Koncerterne VelLyd#3 og ser positivt på 
symfoniorkestrets tværkunstneriske samarbejder, der eksperimenterer med udtryk, formater og 
publikumsmøder. Kunstrådet glæder sig over, at dette gøres i samarbejde med Århusbaserede 
kunstner; i dette tilfælde videokunstneren Christoffer Brekne.

14599 Mette Damm Litteratur Cecilia Krill Væk din Skrivesans - essensskrivningens frigørende kraft 39.500,00 0,00
14606 Maria Work Nygård Kunst Risskov Gymnasium Prægninger, udsmykning på Risskov Gymnasium 49.500,00 0,00
14613 Lena Øvig Tværgående Teatret Gruppe 38 Evy Konigsberg - portræt af en kvinde 50.000,00 0,00
14614 Lena Øvig Dans Lucas Kruse Kristiansen SUPER 50.000,00 0,00

14615 Kirsten Elkjær Tværgående Interfjæs AaUOS, Aarhus Urban Operating System 36.781,76 36.781,00
I kunstrådet ser vi en stor kunstnerisk kvalitet og en vigtig aktuel undersøgelse i Anders Vistis 
arbejde med by og byplan. Derfor er vi glade for at kunne yde et tilskud til projektet.

14621 Mariann Skytthe Kunst Veronika Geiger Arctic Circle 30.000,00 15.000,00
Kunstrådet vil gerne støtte projektet "Arctic Circle". Vi ser det som en kunstnerisk fin behandling 
af et vigtigt emne og et spændende samarbejde mellem kunst og videnskab.

14624 Mariann Skytthe Rytmisk musik RAES RAES 6.000,00 0,00

14625 Lena Øvig Dans dadadans Lonesome COWBOY 90.000,00 50.000,00
Kunstrådet glæder sig over at Dadadans har fået en national medfinansiering til produktion af 
Lonesome COWBOY og støtter hermed denne co-produktion mellem Aarhus og Prag.

14630 Maria Work Nygård Kunst Albert Elias Grøndahl Hortus Conclusus 112.500,00 0,00

14632 Kirsten Elkjær Tværgående Den Frie Dokumentarlinje PROSONIC - et alternativt netværksarrangement 15.000,00 15.000,00

Kunstrådet finder ambitionen om at forene og initiere tværfaglige samarbejder gennem 
opkvalificerende workshops og netværksarrangementer i vækstlaget yderst sympatisk, og 
arrangementet har et spændende potentiale. 

14638 Mariann Skytthe Kunst Marianne Jørgensen Hvem ejer kroppen 17.500,00 17.500,00

Kunstrådet ønsker med bevillingen, at støtte op om tilblivelsen af Marianne Jørgensens 
spændende værk Hvem Ejer Kroppen. Den historiske kontekst værket er udtænkt fra samt de 
historiske rammer, hvori værket skal vises, gør ikke værket mindre relevant i samtiden, men 
tydeliggør blot, hvor fastgroet problematikken er og har været igennem århundreder.

14641 Maria Work Nygård Kunst SIMA Culture SIMA Artspace - SIAS 191.000,00 0,00

14642 Maria Work Nygård Kunst Lior Nønne Malue Hansen Værk til SPRING23 49.703,00 25.000,00
Kunstrådet er glade for at kunne støtte Lior Nønne Malue Hansens værk til SPRING23. Det er en 
fin måde at bearbejde problematikken om værdien af de udgrænsede.

14644 Lena Øvig Teater Kulturkapellet Aarhus Kulturkapellet Aarhus 2023 30.000,00 15.000,00

Kulturkapellet er en spændende fusioneringen blandt dygtige foreninger i scenekunstens 
vækstlag. Kunstrådet finder udsigterne til en sommerfestival for interessant og håber, at 
arrangementet nyder stor opbakning og kan bidrage til Kulturkapellets fortsatte udvikling. 

14645 Kirsten Elkjær Kunst Pernille Helberg Stentoft HAVE STEMME STED 49.780,00 30.000,00
Kunstrådet ser positivt på den kunstneriske behandling og vidensindsamling omkring haverne i 
Gellerup, som vi derfor støtter.

14646 Mette Damm Litteratur Løvens Forlag Udgivelse og oversættelse af George Orwells "Down and out in Paris and London" 25.000,00 0,00

14649 Lena Øvig Teater Teater Fluks Screw That Polar Bear - udvikling 50.000,00 40.000,00
Kunstrådet støtter Teater Fluks mixed media forestilling “Screw That Polar Bear” om klimakrisen 
målrettet voksne og unge og ser frem til at følge udviklingen af forestillingen.

14650 Lena Øvig Teater Foreningen Teater BorderLine JORN 80.000,00 0,00

14651 Mette Damm Litteratur Aarhus Litteraturcenter Internationale masterclasses 2023 22.600,00 22.600,00

Litteraturcentrets Internationale masterclasses er med til at give professionelle forfattere i byen 
motivation, ny viden og nye redskaber til egen skrivepraksis. Samtidigt påskønner Kunstrådet, at 
den ressource, det er, når internationale gæster kommer til byen for at gå på scenen for et bredt 
publikum, også er til gavn og glæde for byens professionelle kunstnere.

14659 Mariann Skytthe Kunst Billedkunstner Lotte Kejser MINDstof III, Hans Horn og den forbudte skov 25.000,00 0,00
14661 Lena Øvig Teater Write Faster Write Faster 50.000,00 0,00
14662 Mette Damm Litteratur Mads Mygind Que-sais-je? 'Hvad ved jeg?' - ansøgning om støtte til en research- og skriverejse til Bordeaux 8.650,00 0,00
14663 Maria Work Nygård Kunst Karen Lise Krabbe Det Femte og Det Sjette Materiale 121.800,00 0,00

14669 Mette Damm Litteratur Trine Søndergaard At oversætte mærkelig litteratur 6.752,00 6.725,00
Hieronymusdagen et vigtigt bidrag til at sætte lys på oversættelse som en del af det litterære 
kunst-arbejde. Kunstrådet vil gerne bakke op om arrangementet og arrangørernes arbejde.

14670 Kirsten Elkjær Tværgående Bureau for Listening Bureau for Listening x SPOR Festival 2023 83.400,00 0,00 Sara Topsøe inhabil. 

14679 Mariann Skytthe Kunst RUM dva NOFILTER/We are all one, aren’t we? 20.000,00 20.000,00

Det er med glæde at Kunstrådet støtter op om den serbiske kunstner Daliborka Djuri 
soloudstilling i Aarhus. Kunstrådet ser i det hele taget med interesse på udvekslingen mellem 
den nordiske og balkans kunstscene, og ser et potientiale heri, og ser frem til følge udviklingen 
af RUM(dva), som netop har dette som formål.

14682 Mariann Skytthe Kunst Cecilie Moesgaard Penney Værk til SPRING 23, Kunsthal Aarhus 34.550,00 0,00

14683 Lena Øvig Dans HIMHERANDIT Productions Mass Effect på Ed Fringe 75.000,00 50.000,00

Det glæder kunstrådet at HIMHERANDITs forestilling “Mass Effect” er udvalgt som 
signaturforestilling for den danske satsning på Ed Fringe Festivalen. Kunstrådet støtter 
HIMHERANDITs internationale aktiviteter, med fokus på at revitalisere og genstarte kompagniets 
internationale netværk og videreudvikling af turnevirksomhed.

14689 Maria Work Nygård Kunst HØJ - Hjortshøj Kulturforening Byrumskunst i Hjortshøj 90.000,00 25.000,00

Kunstrådet anerkender Hjortshøj Kulturforenings arbejde med at skabe en række værker i 
byrummet og har valgt at støtte projektet. 
Vi opfordrer samtidig til, at der søges midler udover Kulturudviklingspuljen.



14690 Kirsten Elkjær Tværgående Aarhus Kommunes Biblioteker Aarhus Maker Faire  70.000,00 0,00

14693 Maria Work Nygård Kunst Kunsthal Aarhus Jafri og Policarpo: Planetary Health 150.000,00 100.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte realiseringen af de to ambitiøse soloudstillinger af 
henholdsvis Maryam Jafri og Diana Policarpo. Begge kunstnere arbejder med emner, som er 
yderst præsente i samtidsdebatten, og Kunstrådet glæder sig til at se deres bearbejdninger af 
disse temaer.

14694 Kirsten Elkjær Film GotFat Productions FF2FU 95.000,00 0,00
14697 Kirsten Elkjær Kunst KKArt- Kunstnernes Kooperative APS Sjælen er grøn – Psyche Tales, udstilling/formidling 31.900,00 0,00
14698 Mariann Skytthe Tværgående Vor Frue Kirke metamorf et triptykon om den dybe tid, stenen og mennesket 190.000,00 0,00

14699 Kirsten Elkjær Tværgående Vor Frue Kirke metamorf et triptykon om den dybe tid, stenen og mennesket 190.000,00 100.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte "Metamorf", der skabes i samarbejde med Vor Frue 
Kirke. Vi glæder os over, at kirken kaster sig ud i et så ambitiøst værk, som både vil udfordre og 
åbne kirkerummet. Vi glæder os over den brede finansieringsplan, der er med til at gøre 
tilblivelsen af værket mulig.

14701 Mariann Skytthe Kunst Kunsternes koperative aps out of water 15.100,00 0,00

14702 Mariann Skytthe Kunst Kunsternes koperative aps out of water 15.100,00 15.100,00
Kunstrådet har valgt at støtte Hardy Brix´s forsøg med akvarel som et udvidet felt. Vi ser frem til 
en spændende udstilling.

14705 Kirsten Elkjær Tværgående Yaaas! Yaaas! 44.330,00 0,00

14707 Mette Damm Litteratur Det aarhusianske forlag Herman & Frudit ApS Den røde kjole 30.000,00 30.000,00

Arnbjørnsens novellesamling er på én gang humoristisk, underfundig og urovækkende. Derfor er 
det en glæde, at se Den røde kjole udgivet på det aarhusianske forlag, og også at der med det 
planlagte udgivelsesarrangement i samarbejde med en boghandel vil blive arbejdet for 
udgivelsens synlighed.

14708 Mette Damm Litteratur Det aarhusianske forlag Herman & Frudit ApS Det mindste fravær 10.000,00 10.000,00
Uddraget af "Det mindste fravær" vidner om en på én gang både sart og præcis men samtidig 
søgende tekstlig afdækning af verden. Kunstrådet er derfor glad for at kunne støtte udgivelsen.

14709 Lena Øvig Tværgående Brekne Visual Media Monument 1 Labs 150.000,00 50.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte Brekne Visual Media udviklingslaboratorier i lyd- og 
videoudforskning  på Queer Arts Studios. Kunstrådet glæder sig over at undersøgelsen gøres 
tilgængelig for det bredere scenekunstmiljø gennem åbne feedback sessions, samt en åben 
workshop for det bredere scenekunstmiljø.

14712 Lena Øvig Dans Mirko Guido - Shifting Thoughts Feel Free to Take a Nap 60.000,00 0,00
14713 Maria Work Nygård Kunst Line Ringtved Thordarson (kunstner) Vidensrejse Rom 19.200,00 0,00
14714 Mette Damm Litteratur After Hand / Antipyrine Ekstatiske biblioteker / Komplekse økologier (arb. titel) 40.000,00 0,00

14715 Mette Damm Litteratur Forlaget Atlanten Udgivelse af Sebald, Logi på et landsted 32.000,00 32.000,00

Forlaget Atlantens arbejde med at oversætte og præsentere international litteratur i samarbejde 
med lokale forskere og oversættere og give udgivelserne særlig relevans for det lokale publikum 
er støtteværdigt, og Kunstrådet er glad for, at kunne understøtte den kommende udgivelse.

14716 Maria Work Nygård Kunst Kunsthal Galleri Image Photobook Week Aarhus 2023: Future Revisited 100.000,00 85.000,00

Photobook Week er en væsentlig og kvalitativ fin begivenhed i Aarhus, og Kunstrådet har derfor 
valgt at give støtte. Kunstrådet er glade for at se festivalens kontinuerlige udvikling og 
interessante arbejde med nye tematikker, og håber det lykkedes at skabe bred 
publikumsopbakning til det imponerende program. 

14717 Maria Work Nygård Kunst Lars Worm Missvæxt 56.000,00 40.000,00
Kunstrådet støtter projektet "Misvæxt", da vi ser det som kunstnerisk kvalitativt, samt 
bearbejder en højst aktuel problematik. Lars Worm inhabil.

14718 Lena Øvig Teater Teater freezeProductions Kampen Om Arktis, Arctic Long Gone 150.000,00 100.000,00

Kunstrådet støtter denne nyskrevne forestilling om stormagternes kamp om Grønland og Arktis 
og anerkendelse af Teater freezeProductions langvarige og indgående kendskab til og 
samarbejde med kunstner og kolleger i Grønland. Kunstrådet ser positivt på det brede 
samarbejde og forankring af projektet bl.a. i samarbejde med De Grønlandske Huse I Danmark, 
ICC Grønland og internationalt og Teatret Svalegangen.

14719 Mariann Skytthe Kunst Lotte Bækgaard Udstillingsprogram Holme Kunsthal 15.000,00 15.000,00
Kunstrådet er glade for at kunne støtte op om genetableringen af Holme Kunsthal. Kunstrådet 
bifalder programmet og mener at der plads til et sådanne initiativ i byen.

14721 Kirsten Elkjær Tværgående Botanisk Haves Venner Botanisk Haves 150 års fejring 100.000,00 0,00

14723 Kirsten Elkjær Tværgående Secret Hotel Eartboundsymposiet '23 100.000,00 30.000,00

Kunstrådet støtter Aarhus-delen af Secret Hotels Eartboundsymposiet '23, der henvender sig 
både til kulturliv og forskningsverden med fokus på grøn omstilling gennem et holistiske 
verdenssyn. Kunstrådet ser positivt på dette interdisciplinære og internationale samarbejde 
mellem kultur- og forskningsmiljøer.

14724 Kirsten Elkjær Tværgående Teater Seachange Syv Vilde Veje 100.000,00 27.500,00

Kunstrådet støtter produktionen af Syv Vilde Veje, der skabes af Teater Seachange til KK44-
festivalen i Silkeborg.
Et fint og stærk projekt. Kunstrådet opfordrer til, at der findes mere finansiering til projektet i 
Silkeborg, hvor forestillingen har premiere.

14726 Maria Work Nygård Kunst Jesper Rasmussen Art Book Society 84.000,00 50.000,00
Kunstrådet anerkender projektet "Art Book Society" og behovet for at udbrede kunstbogen som 
taktilt værk. Da Kunstrådets midler er begrænsede, opfordrer vi til, at der søges støtte bredere.

14728 Mette Damm Litteratur Litteraturen på Scenen Britisk Poesi 39.200,00 20.000,00

Kunstrådet er glad for at have understøttet LIPS' arbejde med den litterære udveksling mellem 
Manchester og Aarhus, og er glad for at kunne være med til at opfylde ambitionen om, at de 
britiske lyrikere præsenteres i Danmark. 

14729 Mette Damm Litteratur Litteraturen på Scenen LIPS & Digterne 82.100,00 40.000,00

LIPS & digterne er en række oplæsningsarrangementer med et spændende udvalg af aktuelle 
digtere, hvilket vil komme lyrikinteresserede i byen til gode. Kunstrådet er glad for at kunne 
støtte arrangementerne, men vil samtidigt opfordre ansøger til at søge medfinansiering flere 
steder.

14731 Lena Øvig Teater Teater freezeProductions Teater freezeProductions på CPH Stage 35.000,00 25.000,00

Kunstrådet lykønsker Teater freezeProductions med at forestillingen “Din Historie er Også Min” 
er blevet valgt som åbningsforestilling på CPH Stage festivalen 2023 og støtter derfor denne 
musisk grønlandsk ungdomsforestilling om transgenerationelle traumer.

14734 Lena Øvig Tværgående Københavns Internationale Teater Performing Landscapes Aarhus 118.000,00 60.000,00

Kunstrådet støtter Performing landscape i Århus og glæder sig over at projektet giver 8 
kunstnere fra Århus mulighed for at udvikle og vise 8 vandreforestillinger på 8 ruter i Aarhus 
Havn. Kunstrådet glæder sig ligeledes over, at samarbejdet med kunstnerne, Performing Arts 
platform og Århus festuge sikre projektets synlighed, og forhåbentlig dermed når ud til mange 
borgerer i Århus, der får mulighed for at opleve Århus havn på nye måder. 

14736 Kirsten Elkjær Tværgående Seismograf.org Seismograf i Aarhus 110.000,00 0,00
14738 Mette Damm Litteratur Andreo Mielczarek Drømmer du, Aarhus?  – en alternativ guide for storbyengle, fantaster og andet godtfolk (arbejdstitel) 100.000,00 0,00



14739 Lena Øvig Teater Street Performing Arts Association SPAA Festival 2023 98.250,00 25.000,00

SPAA Festival er en ny og interessant tilføjelse til den aarhusianske kulturscene, hvor der ellers 
ikke er stor tradition for performativ street art. Kunstrådet hilser festivalen velkommen og 
ønsker organisationen bag held og lykke med realiseringen af det nye spændende initiativ. 

14740 Mariann Skytthe Kunst Aarhus Jazz Tømmerflåde Den flydende samtaletipi ved Aarhus havnefront 150.000,00 0,00
14741 Kirsten Elkjær Tværgående Mamacitas Inc Trickster 2 300.000,00 0,00

14742 Lena Øvig Dans DON GNU TURIST på CPH Stage og Edinburgh Fringe Festival 85.000,00 40.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne støtte DON GNU's fortsatte udvikling og afsøgning af det 
internationale marked, som anderkendt og succesfuld repræsentant for den aarhusianske 
dansescene. 

14743 Mette Damm Litteratur Bruuns Antikvariat v/Anders Kjær Bruun Litteratursaloner i Bruuns Antikvariat 33.755,20 17.000,00

Litteratursalonerne i Bruuns Antikvariat er et godt initiativ for den demokratiske samtale 
omkring litteraturen med inkluderingen af et stærkt persongalleri. Kunstrådet anbefaler dog 
ansøger at kigge nærmere ift. medfinansiering og se på relevante forretningsmodeller for 
afviklingen af arrangementet. 

14744 Kirsten Elkjær Tværgående Between Music v/KKArt Breaking the Surface 50.000,00 0,00

14746 Mariann Skytthe Kunst Christel Pilkær Thomsen negative spaces 25.000,00 15.000,00
Kunstrådet støtter projektet: "negative spaces", hvor vi ser et spændende samarbejde og dialog 
om at udvikle fotografiets sprog.

14747 Lena Øvig Tværgående Fuldmåne Titel: Residency og huskunstnerforløb Q&A Studios 92.400,00 0,00
14748 Mariann Skytthe Tværgående Fuldmåne Lille Træ 95.060,00 0,00

14861 Lena Øvig Tværgående Dance Cooperative Saa er by som borger, saa er by som art 33.690,00 25.000,00
'Saa er by som borger, saa er by som art' emmer af en aktivistisk manifestation som Kunstrådet 
finder interessant og vedkommende ifbm. afviklingen af IETM i Århus.

14869 Maria Work Nygård Kunst Jonas Kjeldgaard Sørensen Spytspande og Sortehuller 20.000,00 20.000,00

Kunstrådet er glade for at kunne bidrage til realiseringen af Spytspande og Sortehuller. Værket 
lyder til, at blive en en eksperimenterende, syret, sjov og tankevækkende 
byvandring/performance/lydværk/kunstoplevelse, hvilket vi bifalder.
Kunstrådet opfordrer til, at der også rækkes ud mod byens scenekunstmiljø i promoveringen, for 
at nå endnu bredere ud til publikum. Kim Grønborg inhabil.

6.153.279,96 2.003.293,00
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