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Titel

Ansøgt beløb Bevilling Indstilling
2017
2017
400.000 125.000 Stella Polaris, der er startet i Aarhus, fejrer i 2017 sit 20 års jubilæum. Stella
Polaris er et af de tilbagevendende omdrejningspunkter i det aarhusianske
musikbillede. Begivenheden trækker altid et stort og sammensat publikum
for alle aldre.
Omtalen af Stella Polaris er altid god, og begivenheden tiltrækker tillige et
publikum uden for Aarhus' grænser.
Aarhus Kommune ønsker at støtte op om Stella Polaris og bevilger derfor
midler til festivalens afvikling i 2017.

Rytmisk Musik

STELLA POLARIS APS

Stella Polaris

Tværgående

Morten Riis

The Overheard / Det Overhørte

164.700

100.000 The Overheard / Det overhørte er et ambitiøst lydkunst projekt med
lydkunstværker og koncerter rundt omkring i regionen, samt et online
soundtrack, der har potentiale til at nå ud til et bredt publikum.
Kulturforvaltningen vil gerne støtte de aktiviteter, der foregår i Aarhus, under
forudsætning af at markedsførings- og PR indsatsen for projektet styrkes og
målrettes yderligere i tillæg til den mere overordnede markedsføring af
projektet gennem Kulturhovedstad 2017.

5019

Tværgående

NUKIGA

NUKIGA

300.000

100.000 NUKIGA er et nyt festival initiativ, som sætter fokus på grønlandsk kultur, der
ikke tidligere er set i Aarhus.
Festivalen, der afvikles over flere perioder, har ambitioner om at samarbejde
med eksisterende kulturinstitutioner i Aarhus.
Festivalen er meget ambitiøst lagt op, og til understøttelse af afvikling af
kulturprogrammet i festivalen Imødekommes den fremsendte ansøgning med
denne bevilling.
Det skal bemærkes, at der ikke bevilges midler fra Kulturudviklingspuljen jeres ansøgning nr. 4953 - da der kun bevilges midler fra enten
Kulturarrangements- eller Kulturudviklingspuljen. Vi har vurderet, at jeres
ansøgning hører hjemme i Kulturarrangementspuljen.

4916

Rytmisk Musik

Metal Royale

Royal Metal Fest 2017

99.000

90.000 Royal Metal Fest er en tilbagevendende begivenhed i Aarhus, som tematisk
præsenterer Metalrocken. Aarhus Kommune finder, at det er væsentligt at
understøtte denne tilbagevendende genrespecifikke begivenhed.Vi ser frem
til, at der sker en styrkelse af de markedsføringsmæssige initiativer ud fra den
beskrevne plan, og at der dermed sker en tiltrækning af et større publikum. I
den forbindelse vil Kulturforvaltningen/Aarhus Events gerne gå ind i en
dialog med henblik på en vurdering af, om vi kan være behjælpelige i forhold
til markedsføring.

5065
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Tværgående

Aarhus Musikskole

Flaskepost til fremtiden

80.000

80.000 Som børneåbning af kulturhovedstadsåret må der forventes en stor
opmærksomhed omkring arrangementet Flaskepost til fremtiden, og det er
derfor oplagt at yde støtte fra Kulturarrangementspuljen.
75.000 Aarhus Walks on Water er et ambitiøst projekt indenfor mode, design og
digital formidling, der vil kulminere med et spektakulært modeshow på
Aarhus Å med international deltagelse og bevågenhed, samt en række
relaterede aktiviteter. AWoW bevilges støtte til de aktiviteter, der foregår i
det offentlige rum.
75.000 UKH International Festival 2017 forventes at blive en platform for billedkunst,
scenekunst, musik, litteratur, urban art og street sport, samt at skabe
fællesskaber på tværs af landegrænser. Det forventes at festivalen vil
tiltrække unge, der ikke tidligere har benyttet UKH og dermed vil skabe
opmærksomhed om og tiltrække nye brugere af Ungdomskulturhuset.

5052

Tværgående

Aarhus Universitet

AWoW Aarhus Walks on Water

375.000

Tværgående

Ungdomskulturhuset - UKH

UKH INTERNATIONAL FESTIVAL

150.000

Tværgående

Århus Produktionsskole

La Fura dels Baus, Århus
Produktionsskole og KUU Aarhus
// Arbejdstitel: 'Mi memoria 2.0' sårbare og udsatte unge som
aktive kulturskabere.

200.000

75.000 Aarhus Produktionsskole har fra 2015 og fremefter som en del af sit
engagement i Kulturhovedstadsåret samarbejdet med store udenlandske
kulturproduktionsskabere. Sidste år var det tyske Phase 7, og i 2017 bliver det
det katalanske produktionsselskab La Fura Del Baus, som tidligere har
iscenesat Aarhus i forbindelse med Aarhus Festuge. Det er således
samarbejdspartnere med garanti for at arbejde spektakulært, som kommer til
at forestå produktionen af dette projekt. Projektet vil give publikum en stor
oplevelse, både uden for og inden for i Ridehuset. På den baggrund støttes
projektet fra Kulturarrangementspuljen.

4872

Tværgående

Albert F Helmig

Aarhus Volume 2017

350.000

75.000 Aarhus Volume blev med succes afviklet for første gang i 2016 som et
projekt, der sætter fokus på at præsentere, hvad der sker i ungdomskulturen i
Aarhus. Som lokation blev Godsbanen anvendt, hvilket man har tænkt sig at
fortsætte med i 2017. Projektet har potentialet til at vokse til en endnu større
tilbagevendende begivenhed og derfor fortsættes med støtten til projektet
med en forhøjet bevilling.
Ansøgningen imødekommes dog ikke på det ansøgte niveau, idet vi ikke
finder, at projektet skal støttes på et niveau på 350.000 kr. til honorarer og
følgeudgifter til kunstnere på det niveau, som begivenheden har for
indeværende.

5031

Tværgående

Sommer.Chillout.Aarhus

Festival

75.000

75.000 Sommer.chillout.Aarhus har manifesteret sig som en af de tilbagevendende
begivenheder i det aarhusianske musikalske sommerprogram. Festivalen har
de seneste år vokset sig større publikums- og indholdsmæssigt, og omtalen af
arrangementet er hvert år stor. Derfor imødekommes ansøgningen for 2017
til Kulturarrangementspuljen.
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Teater

MusicalDanmark

Band On The Run - En hyldest til
Paul McCartney

100.000

50.000 Band On The Run forventes at blive et bud på nyudviklet dansk professionelt
musikteater, hvor scenekunst og musik er gensidigt bærende elementer. I
projektet inddrages elementer fra teatret, dansen og den rytmiske koncert
for på den måde at skabe en oplevelse, hvor publikum får tilbudt en ny og
anderledes tilgang til de kendte nærmest klassiske hits og sange, og derved
en anderledes indsigt i tekstens indhold.

5113

Tværgående

Bastyk Musik

BørnefestiBAL Århus 2017

100.000

4936

Rytmisk Musik

OHOI! - Bas Under Buen

Bas Under Buen - Aarhus 2017

100.000

50.000 BørnefestiBAL afholdes i Aarhus for anden gang i 2017. Startåret 2016
indikerede klart et behov for denne type kulturarrangement for familier på
børnenes præmisser. Arrangørerne har på bedste vis formået at få
arrangementet realiseret professionelt det første år. Omtalen af
arrangementet kombineres med omtalen af det tilsvarende arrangement i
København og når langt ud i medierne. På den baggrund indstilles
ansøgningen til at blive imødekommet.
50.000 Bas Under Buen er siden sin start i 2014 i Aarhus ved at blive en del af de
festivaller, som er med til at styrke Aarhus' image som musikby. Genren
henvender sig til et publikumssegment, som andre steder i Jylland ikke er så
stærkt repræsenteret, at det kan bære en tilsvarende begivenhed. I lighed
med 2016 afholdes arrangementet i 2017 under Ringgadebroen, som det
foreløbigt eneste planlagte arrangement på denne lokation i 2017.
Understøttelsen af Bas under Buen kan medvirke til, at andre arrangører får
øjnene op for mulighederne på dette sted.

Kunst
Film

Dorte Gjerlov
Simon Drewsen Holmberg

Tværgående
Teater
Rytmisk Musik
Tværgående
Tværgående
Klassisk musik

KaserneRevyen
Take Me To The Theater
Heidi Schack Nannberg
Viggo Simonsen
PS Productions IVS
Sofie Brems Sørensen

Litteratur
Litteratur
Tværgående

365TEKSTER
Anders Hylander
Rikke Schjødt Brink

GESTUS FRA MYANMAR
Baltic Frames - Capturing the
Poetic Everyday (Tidligere titel:
KaserneRevyen 2017
Take Me To The Theater - Aarhus
SPARK* Festival
Rethink Virtue
My Icarus Complex
Rejsen gennem den nordiske
natur
ATLAS OVER AARHUS
Forfattere og fodfolk Rethink bæredygtighed

85.614
26.000
6.000
24.500
35.000
14.500
200.000
50.000
200.000
14.000
2.000.000
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