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6101 Det grønlandske hus i 

Aarhus

NUKIGA - Nye fortællinger fra Grønland 300.000 0 0 100.000 0 0 Det anerkendes at Nukiga formår at ramme bredt, og at der 

formidles moderne grønlandsk kultur med flere spændende 

arrangementer i 2018, også i samarbejde med lokale og 

velforankrede samarbejdspartnere. Tilskuddet gives til de større og 

allerede planlagte arrangementer indenfor kunst, teater, musik og 

litteratur. 

6157 MICHAU+ APS Aarhus Architecture Festival (x 2018 / 

2019 / 2020)

220.000 250.000 275.000 100.000 0 0 Der lægges stor vægt på de kulturelle indslag, som indbefatter 

lokale samarbejdspartnere, og at der bruges forskellige og aktuelle 

lokationer i Aarhus der er oplagte til de forskellige aktiviteter. Der 

er gode visioner for festivalen, og dermed anerkendes den 

udvikling der er sket siden opstart af festivalen. Tilskuddet her er 

det samlede tilskud der gives fra Aarhus Kommune.

6170 Kulturforeningen Aarhus 

Volume

Gadefesten Aarhus Volume 400.000 0 0 100.000 0 0 Aarhus Volume viste i 2017 endnu engang sit potentiale, og i år 

satses der på et mere internationalt line-up af kunstnere, netop for 

at styrke brandingen af Gadefesten og Aarhus og øge antal af 

publikummer, samtidig vægtes det højt at Gadefesten nu udvides 

til et to-dages arrangement, og der bliver fastlagt en entrepris, som 

gerne skal udmunde i at der for alvor bliver slået rødder, og at 

Gadefesten på længere sigt kommer til at bære sig selv i højere 

grad.

På den baggrund indstilles, at ansøgningen imødekommes med et 

beløb på 200.000 kr., hvor henholdsvis Kulturarrangements- og 

Eventpuljen bidrager med halvdelen. Der ydes yderligere 1 uges 

visning på de kommunale, digitale informationsstandere.

6228 MusicalDanmark TIME OF MY LIFE 100.000 0 0 50.000 0 0 Endnu engang opsættes en musical af MusicalDanmark som 

opføres i Aarhus, og det forventes at samspillet mellem scenekunst 

og musik, samt MusicalDanmarks erhvervssamarbejde vil kunne 

tiltrække publikum fra hele landet. Det vægtes højt at det ønskes 

at fastholde en kvalitativ og kunstnerisk udvikling med 

produktionen af TIME OF MY LIFE. Derfor imødekommes visionen 

om fortsat at skabe synlig værdi for Aarhus Kommune. 

6109 Danske Musicals Lyset over Skagen 300.000 0 0 200.000 0 0 Tilskuddet ydes til nyopførelsen af ’Lyset over Skagen’ hvor der 

skabes en nytænkende og engagerende forestilling, med 

kunstnerisk kvalitet og professionalisme, og idet musicalgenren har 

et stort publikum. Musicalen støttes med 200.000 kr., og det er en 

forudsætning for bevillingen, at musicalen, som planlagt, har 

premiere i Aarhus. Såfremt der er brug for en del af beløbet til 

forprojektering kan max. 25.000 kr. anvendes til dette. Udbetaling 

af  90% af den samlede bevilling kan ske, når der foreligger en 

finansieringsplan som dokumenterer, at  Musicalen kan 

gennemføres. De sidste 10% kan udbetales, når der foreligger et 

revideret regnskab for det samlede projekt. 



6215 Vilhelmsborg Festspil Vilhelmsborg Festspil 100.000 0 0 100.000 0 0 Tilskuddet ydes til at videreføre Vilhelmsborg Festspil, der i 2017 

desværre havde økonomiske udfordringer. Festspillet tiltrækker 

sædvanligvis mange publikummer og involverer mange spirende 

talenter samt en stor gruppe af frivillige. Tilskuddet ydes for at 

medvirke til, at Vilhelmsborg Festspil atter kan komme økonomisk 

på fode, og dermed kan fortsætte sin store indsats i Aarhus..

6237 Aarhus Kommune Folkets Møde 330.000 0 0 0 0 0 Afslaget gives, idet det vurderes at ansøgningen falder udenfor 

Kulturarrangementspuljens formål. 'Folkets Møde' kan muligvis 

støttes fra Event- og Brandingpuljen, og I kan kontakte Ckarlotte 

Kirk Elkjær hos Aarhus Events om dette. Charlotte Kirk Elkjærs kan 

kontaktes på e-mail: cke@aarhus.dk, eller på tlf.: 5157 6718.

6223 Vild med ORD Vild med ORD - Aarhus Litteraturfestival 200.000 200.000 200.000 100.000 0 0 Vild med Ord har tidligere formået at tiltrække store litterære 

navne og har ligeledes givet plads til lokale forfattere og 

debutanter. Festivalen flytter i 2018 fra Dokk1 ned på Godsbanen. 

Det bliver interessant at følge, hvordan Vild med Ord udfolder sig i 

de nye rammer. Der gives et tilskud på 100.000 kr. i 2018.

6261 Forest Film Association Film i Skoven 2018 & 2019 250.000 250.000 0 75.000 75.000 0 Film i Skoven er en ny stor børnekulturbegivenhed i Aarhus. Der 

støttes med i alt 200.000 kr. i hhv. 2018 og 2019 fordelt med 

75.000 kr. fra Kulturarrangementspuljen og 125.000 kr. fra Event-

puljen. Arrangementet er målrettet børn og deres familier og 

forventes at skabe national omtale og tiltrække publikum uden for 

Aarhus. Der ydes yderligere 1 uges visning på de kommunale 

informationsstandere i begge år.

6136 Den Danske 

Strygerkonkurrence 

Den Danske Strygerkonkurrence 30.000 0 30.000 30.000 0 0 Den Danske Strygerkonkurrence er et arrangement på et meget 

højt niveau, der forventes at kunne tiltrække stor opmærksomhed. 

Der samarbejdes med en række anerkendte aktører, herunder 

Aarhus Symfoniorkester, og modtages tilskud fra en række 

velrenommerede fonde. 

6174 Metal Royale Royal Metal Fest 2018 99.000 0 0 90.000 0 0 Royal Metal Festival er en begivenhed, der er tilbagevendende 

hvert år og er en fast del af Danmarks kalenderen for Metal 

publikummet. 

Festivalen vil til 2019 forsøge at udvide antallet af scener, som man 

afvikler på, fra 2 til 3, da der opleves en publikumstilstrømning, 

som gør at publikum ikke kan fordeles på de 2 scener. 

For at fastholde festivalen som en del af det aarhusianske 

musikbillede og for at understøtte festivalens udvikling 

imødekommes ansøgningen med en bevilling på 90.000 kr.

6179 Aarhus Jazz Festival Aarhus Jazz Festival 700.000 700.000 700.000 50.0000 kr. som 

får anden 

finansiering fra 

anden pulje

0 0 Aarhus Jazz Festival er en af de ældste tilbagevendende 

kulturbegivenheder i Aarhus. Den er som sådan en af de 

aarhusianske kulturbegivenheder, der er med til at forme ikke bare 

det lokale, men også det regionale og nationale musiklandkort. 

Festivalen har ca. 40.000 gæster, der får koncertoplevelser på 

mellem 40 og 50 spillesteder rundt omkring i Aarhus og omegn. 

Festivalen har international klasse og har sin faste plads i 

kalenderen, hvilket gør, at der ikke er andre nationale eller 

skandinaviske festivaler som kolliderer med projektet. 

Ansøgningen imødekommes med en bevilling på 500.000 kr.  

Bevillingen ydes for 1 år.



6214 OHOI! - Bas Under Buen Bas Under Buen - Aarhus 2018 100.000 0 0 50.000 0 0 Bas under Buen er et årligt tilbagevendende arrangement hvor 

Drum'n 'Bass og beslægtede elektroniske genrer er i fokus.

Dette arrangement er med til at understøtte paletten af 

forskelligartede genrefestivaler og retter sig mod primært det unge 

publikum, som er til stede i en studieby. 

For at understøtte den positive udvikling af arrangementet, bl.a. 

omkring publikumsudviklingen, imødekommes ansøgningen med 

en bevilling på 50.000 kr.

6225 SPOR festival SPOR festival 2018-2020 325.000 375.000 375.000 225.000 225.000 0 SPOR Festival er en tilbagevendende unik festival,  som har sin 

oprindelse i ny kompositionsmusik. Inden for denne kunstgenre er 

festivalen den mest betydende af sin art i Danmark og får derfor 

stor opmærksomhed både i Danmark og i  internationale 

musikkredse. Festivalen er over tid blevet tværæstetisk og har 

inddraget elementer fra andre kunstformer.

Der er over de seneste par år kommet en større bevidsthed 

omkring SPOR Festivalen, og man har som sådan fået et større 

publikum og flere, der følger SPORs aktiviteter.

På den baggrund indstilles, at festivalen af 

Kulturarrangementspuljen bevilges 225.000 kr.  

Bevillingen gives til afvikling af festivalen.

SPOR New Music School er ikke en del af bevillingen.

6234 Aarhus Kommune Åbningsevent for Aarhus som Europæisk 

Frivillighovedstad 2018

300.000 0 0 0 0 0 Der er ingen tvivl om, at Aarhus status som Frivillghovedstad 2018 

vil kunne give opmærksomhed omkring byen. Imidlertid vurderes 

denne åbningsbegivenhed ikke at ligge inden for rammerne for 

Kulturarrangementspuljen. Af den årsag meddeles der afslag.

6258 Aarhus Musikskole Cello Expo 60.000 0 0 20.000 0 0 Festivalen er unik i Danmark og medvirker til 

udvikling af et levende strygermiljø både 

lokalt, regionalt og nationalt. I 2015 modtog 

ansøgeren 20.000 kr. til Aarhus 

Internationale Cellofestival, og det vurderes, 

at de publikumsrettede aktiviteter, der ikke 

er specifikt pædagogisk-faglige, i dette 

projekt er på et tilsvarende niveau. 

6268 Jan Balling The House Festival 2018 50.000 0 0 0 0 0 Arrangementet vurderes til at være for småt til at leve op til 

Kulturarrangementspuljens krav om økonomisk, turistmæssig eller 

PR-mæssig effekt for kommunen.



6296 Aarhus Vvents VM Sejlsport - Den Maritime Folkefest 350.000 0 0 250.000 0 0 I forbindelse med afvikling af VM i Sejlsport 2018 vil der som en del 

af arrangementet blive afviklet den Maritime Folkefest. 

VM i sejlsport vil få en fremtrædende rolle i medierne. 

Arrangementet løber fra den 30. juli til den 12. august og i denne 

periode vil der blive afviklet et program, som er med til at sætte 

fokus på kulturlivet i Aarhus. 

Der inddrages en lang række fra kultur- og foreningslivet samt 

kommunale institutioner i afviklingen af projektet, hvor der både vil 

være publikumsinddragende aktiviteter med fokus på sejlads og 

sejlsport, men også koncerter arrangeret med fokus på forskellige 

publikumssegmenter. 

På den måde bliver Den Maritime Folkefest også en præsentation 

af en lang række af de aarhusianske kulturaktørerne. 

Ansøgningen indstilles til en bevilling på ... kr.

6251 Det Jysk-Syriske 

Kulturkollektiv

Damascene Days 10.000 0 0 0 0 0 Der er tale om et sympatisk projekt, som dog i sit omfang og 

publikumstække ikke forventes at kunne leve op til 

Kulturarrangementspuljens krav om økonomisk, turistmæssig eller 

PR-mæssig effekt for kommunen. 

1.490.000 300.000 0
Bevillinger i alt


