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6291 Aarhus Kommune/Ung i Aarhus Trygvej 400.000,00 400.000,00

Der er tale om et godt projekt, som har været længe udervejs, og som mange i 

området støtter op om. Kombinationen af at arbejde med kunstneriske 

installationer i forhold til at gøre tunellen tryg at færdes i, er rigtig interessant. 

Der er derudover tænkt i borgerinddragende workshops, som vil involvere 

mange. Ideen med at uddanne unge til at passe på værkerne, er også et rigtigt 

godt element i hele projektet. Projektgruppen ser således, at der er både et 

lærings, talent- og borgerinddragende peprspektiv i projektet.

Projektgruppen er derfor positivt indstillede i forhold til at støtte den 

kunstneriske del særligt med fokus på tunnelen. Til denne del af projektet 

reserveres der midler. En frigørelse af midlerne vil kræve, at der indgås en 

samarbejdsaftale med MTM omkring vedligeholdelse af tunellen, idet Gellerup 

Kulturmidler ikke kan støtte den del af projektet. Midlerne reserveres indtil 1. 

juli 2018, hvor der senest ønskes en tilbagemelding til projektgruppen.

6299 Arabisk Dansk KulturHus Aarhus-Ramallah Galla 158.000,00 30.000,00

Der har tidligere været tildelt midler til et lignende arrangementet, som aldrig 

blev til noget. Projektgruppen finder, at der stadig er tale om et interessant og 

godt arrangement, som det er muligt at støtte med midler fra Gellerup 

Kulturmidler, under forudsætning af, at begivenheden bliver til noget denne 

gang. Pengene gives primært til de gode lokale samarbejdspartneres indslag til 

arrangementet. Der tildeles således ikke støtte til, at udenlandske kunstnere 

kan hentes til Aarhus.

Pengene vil først blive udbetalt, når der ligger en endelig beslutning samt dato 

for begivenheden, og kan således ikke anvendes til andre arrangementer.

6301 Mediehus Gellerup

På vej mod et Oplysningsforbund i Gellerup?! Vi 

klæder beboere og ildsjæle på til at oprette et 

oplysningsforbund, og vi monitorerer det aktive 

medborgerskab gennem en TV-produktion. 80.000,00 0,00 Afslag



6302 Gellerup Filmværksted Gellerup Filmværksted 750.000,00 500.000,00

Gellerup Filmværksted er et interessant initiativ, som efterhånden er blevet 

godt etableret i Gellerup. Samtidig begynder indsatsen at kunne fremvise gode 

resultater. Projektgruppen er derfor glade for at kunne støtte op om Gellerup 

Filmværksted. 

Der er i ansøgningen fokus på talentudvikling og at der arbejdes med en 

fødekæde strategi, i og med at der samarbejdes med Filmværkstedet i 

midtbyen. 

For at sikre at der for alvor er tale om talentudvikling, er det en forudsætning 

for tildeling af midler, at der er et  særligt fokus på, at der arbejdes med unge 

helt ned til 12 år.

Under forudsætning af, at Gellerup Kulturmidler i 2019 og 2020 stadig har 

midler til uddeling, reserveres der et samlet beløb over de tre år - 2018-2020 - 

på 750.000 kr. Det aftales med Kulturforvaltningen, hvordan raterne falder.

Projektgruppen ønsker til sidst at påpege, at det er vigtigt at der indsendes 

indgåede samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere, før midlerne kan komme 

til udbetaling. I kan og må ikke forlade jer på, at medlemmer af projektgruppen 

mundtligt kan godkende dem.

6280 Beatriz Gonzalez Rodriguez CLAY HANDS 480.000,00 0,00 Afslag

1.868.000,00 930.000,00


