Beslutningsreferat af Kunstrådets beslutninger for Kulturudviklingspuljen 2. puljerunde 2018
Dette puljemøde er afholdt uden deltagelse af Musikudvalgets medlem Mette Dahl Kristensen p.g.a. sygdom. Christian Vuust fra Musikudvalget har deltaget i de sager, som indeholder elementer af musik som vejleder for Kunstrådet, men har ikke været
med i beslutningsprocessen for sagerne.
Sagsnr.

Ansøger

Projekttitel

6553

Roos Marie Holleman

Limbo

18.000

0 Afslag

6569

Christine Urfe Bendt

Etablering af faciliteter til brænding af keramiske værker

47.098

0 Afslag

6592

muuni aps

Picnic

54.015

6545

6599

6609

Kunstpakhuset Ikast

kristina Elisabeth steinbock

Kamilla Jørgensen

Artist talk, Geometric Behavior, Aarhus

Ansøgt beløb

7.000

Deconstruction of already exixsting myths of blindness

59.450

Verdens rum

43.094

Beslutning

Konsulentens begrundelse

0 Afslag

0 Afslag

40.000 Kunstrådet er meget begejstret for denne veltænkte soloudstilling,
der har et gennemgående og relevant tema, og hvor forskellige
værkformater spiller op til hinanden og mødet med publikum.
Samtidig er Kunstrådet glade for at se en substantiel
medﬁnansiering fra uds llingsstedet.

Habilitet

Else Ploug Isaksen er inhabil

Grundet puljens begrænsede midler kan projektet ikke støttes med
det fulde beløb.

15.000 Kunstrådet ser positivt på det spændende og interessante projekt
og har derfor beslu et at yde stø e.
Vi ser dog gerne en højere medﬁnansiering fra LiteratureXchange.

6629

Asker Bryld Staunæs

Institut for Emancipationsvidenskab

50.000,00

10.000 Kunstrådet ser frem til at opleve, hvordan det humoritisk-alvorlige
oeuvre over det historiske ved Institut for Emancipationsvidenskab
går i samspil med udstillingsrummet Spanien 19C.

6631

Mette Riise Kristensen

How to Build an Artist Brand

20.000,00

20.000 Det er en fantastisk underholdende og gennemført installation,
som kunstneren har skabt med How to Build an Artist Brand.
Kunstrådet mener i høj grad, at værkets knivskarpe og morsomme
analyse af kunstens berettigelse sat over for vor tids
brandingfloskler fortjener fuld credit.

6634

Mette Schelde

Lysinstallation på REFORM Design Bienalle 2018

77.100

30.000 Kunstrådet ﬁnder projektet originalt og poe sk og stø er gerne.
Kunstrådet savner dog en medfinansiering fra udstillingsstedets
side.

6644

Nordlys

Glimt x SPOT Festival

6648

himherandit productions

Talking GENDERS Seniors

6659

Karina Malling

Transition

6662

Morten Kokkendoff

Tales of Aarhus

25.000
100.000

16.000

0 Afslag
60.000 Kunstrådet finder projektet sympatisk og anerkender det gode
samarbejder med Kvindemuseet og DOKK1, men oplever projektet
som utilstrækkeligt udviklet, især på indholdssiden, hvorfor der
kun støttes med begrænsede midler.
10.000 Kunstrådet ser gerne dette interessante udviklingsprojektet
realiseret, ligesom vi gerne støtter ansøgers mulighed for
yderligere interna onal bevågenhed.
Kunstrådet støtter projektet med et mindre beløb.

134.300

0 Afslag

Kasper inhabil

6673

Maya Stefania Wibling

Closed stroke is a shape

20.000

10.000 Kunstrådet støtter de fine maleriske fladeundersøgende arbejder
udført l uds llingsstedet Se!
Da Kunstrådet ikke har ubegrænsede midler, støtter vi imidlertid
ikke med det fulde beløb.

6674

Rendezvous

Tendency - Marbles

19.200

6695

Julie Stavad

You can sew huge curtains, but a human body is hard to
pull in (arbejdstitel)

68.000

0 Afslag
50.000 Kunstrådet ønsker at støtte udførelsen af nye værker til
soloudstillingen på Holstebro Kunstmuseum. Vi glæder os til at se
de al d eksperimenterende objekter foldet ud i museets lokaler.
Kunstrådet så imidlertid gerne, at museet støttede med et honorar
til kunstneren.

6712

VINKaarhus

VINKaarhus - fysisk magasin

30.000

0 Afslag

6714

Anne-Marie Pedersen

Simultaneous version 3

37.000

0 Afslag

6719

KTGWorks

Knaster

50.500

20.000 Kunstrådet anerkender kunstnersammenslutningen Guirlandens
Else ploug Isaksen og Birgitte Kirstensen er inhabile
mod på at gå nye veje og ser samarbejdet med Antikmuseet og
dennes samling som en relevant og spændende udfordring for
begge parter. Rådet ser ligeledes positivt på udvalget af de
gæstende kunstnere for nærværende projekt og har derfor valgt at
yde stø e l projektet.
Da rådet ikke har ubegrænsede midler, kan vi imidlertid ikke støtte
med det fulde beløb.

6720

Julie Bach

Made in Greenland

15.000

6730

Svalholm Dans

Moments of Ageing

40.000

6740

KKArt Kunstnernes Kooperative APS

To kunstnerbøger til udstilling på Antikmuseet

34.492

6738

Freya Sif Hestnes

Til Læseren / To the Reader

27.668

15.000 Kunstrådet glæder sig over dette spændende projekt, hvor
kunsthåndværk og design væves sammen med den personlige og
den fælles historie.
0 Afslag

0 Afslag

20.000 Kunstrådet anerkender kunstnersammenslutningen Guirlandens
Birgitte Kristensen og Else Ploug Isaksen er inhabile
mod på at gå nye veje og ser samarbejdet med Antikmuseet og
dennes samling som en relevant og spændende udfordring for
begge parter. Rådet ser ligeledes positivt på udvalget af de
gæstende kunstnere for nærværende projekt og har derfor valgt at
yde stø e l projektet.
Da rådet ikke har ubegrænsede midler, kan vi imidlertid ikke støtte
med det fulde beløb.

6742

Karen Lise Krabbe

Det femte Materiale

173.000

6746

SPOR festival

Udstillingsprogram på SPOR festival 2018

40.000

6749

Lise Skou

Swop 2.0

65.000

13.000 Kunstrådet støtter kunstnerens udforskning af glassets muligheder
og materialitet.
Der støttes dog med begrænsede midler, da puljen som
hovedregel ikke yder støtte til rene arbejdslegater og til indkøb af
teknisk udstyr

40.000 Kunstrådet er begejstret for udstillingsprogrammet på SPOR
festival. Vi anerkender samtidig programmets fokus på involvering
af lokale partnere, borgere og udstillingssteder, samt at der er en
velgennemtænkt plan for PR.
0 Afslag

6759

Kunstnersammenslutningen GUIRLANDEN

Kunstnersammenslutninge GUIRLANDENs 50 års
Jubilæumsudstilling på Antikmuseet (arbejdstitel)

130.000

60.000 Kunstrådet anerkender kunstnersammenslutningen Guirlandens
Birgitte Kristensen og Else Ploug Isaksen
mod på at gå nye veje og ser samarbejdet med Antikmuseet og
dennes samling som en relevant og spændende udfordring for
begge parter. Rådet ser ligeledes positivt på udvalget af de
gæstende kunstnere for nærværende projekt og har derfor valgt at
yde stø e l projektet.
Da rådet ikke har ubegrænsede midler, kan vi imidlertid ikke støtte
med det fulde beløb.

6763

Noelia Mora Solvez

Farming

6765

Lars Henningsen / KKART

Vi flyver som vinden blæser - publikation
Sunkissed

44.375

6772

Mette Boel Olesen

Itchy, Spikey & Scratchy

43.087

6769

Mette Boel Olesen

36.000
35.158

20.000 Kunstrådet glæder sig over, at kunne støtte Noelia Mora Solvez
første soloudstilling i Aarhus.
0 Afslag

10.000 Kunstrådet glæder sig til at opleve denne totalinstallation på
Spanien 19 C i Aarhus, der behandler emner som kollektiv
ikondyrkelse, turisme og sted.
15.000 Kunstrådet støtter gerne dette samarbejdsprojekt på TURF
projects i London, stø et bl.a. af Bri sh Arts Founda on.
Da Kunstrådet ikke har ubegrænsede midler, støtter vi imidlertid
med et mindre beløb.

6775

Kunsttidsskriftet ARK

Udgivelse af kunst(ner)tidsskriftet ARK

39.000

6784

Gitte Broeng

Terra (arbejdstitel)

20.000

20.000 Kunstrådet anerkender kunstnersammenslutningen Guirlandens
Else Ploug Isaksen og Birgitte Kristensen er inhabile
mod på at gå nye veje og ser samarbejdet med Antikmuseet og
dennes samling som en relevant og spændende udfordring for
begge parter. Rådet ser ligeledes positivt på udvalget af de
gæstende kunstnere for nærværende projekt og har derfor valgt at
yde stø e l projektet.

6787

Elle-Mie Ejdrup Hansen

En tegning - 2 x 20 meter

50.000

6385

Råderum

#VærkDinVerden Aarhus

50.000

40.000 Med dette værk i stor skala væver Elle-Mie Ejdrup-Hansen på smuk Birgitte Kristensen er inhabil
og rørende vis den personlige historie sammen med landskabet, og
viser en sammensmeltning mellem naturen og psyken som et
fælles menneskeligt sted.

6541

Ricarda Bross

Lasse Krog Møller: Ephemera Mundi - Den oversete
verden

60.000

6574

Maja Ingerslev, Kunstnernes Kooperative
Aps.

Season is Home, udstilling på The Museum of
Photography, Seoul 2018.

20.000

20.000 Det ambitiøse og spændende fotoprojekt: Season is Home
fortjener en visning. Derfor støtter Kunstrådet rejsen til Seoul, hvor
værket udstilles på The Museum of Photography. Vi håber, rejsen
kan berige det videre kunstneriske arbejde og udveksling.

6581

Maja Ingerslev, Kunstnernes Kooperative
Aps.

Arbejdsophold på Mustarinda og Kulttuuri Kauppila Art
Center, Finland og Kunstnarhuset Messen, Norge.

45.000

6596

Louise Sparre

Foreningen for Samtidskunst

Emotions

Aarhus Artspace

45.195

25.000 Udførelse af de underfundige, fotografiske værker ”Whiteout” og
”Blackout” fordrer såvel sne, som kulde og tusmørke. Derfor
støtter Kunstrådet residency-opholdene i det nordlige Finland og
Norge. Vi glæder os til at se nye papirklip iscenesat i fotografi og
video.

6618

Astrid Gjesing

> syv sind <

6605

92.100

110.500

39.000 Kunstrådet vil gerne honorere det mangeårige arbejde og de
spændende nye initiativer og imødekommer derfor ansøgningen
med det fulde beløb.

30.000 Kunstrådet vil gerne støtte op om det gode initiativ ved at
reservere et beløb til kunstnerhonorarer.

40.000 Kunstrådet vil gerne honorere en flot udstilling ved at afsætte
midler, hvoraf 20.000 kr. øremærkes kunstnerens honorar.

0 Afslag

20.000 Kunstrådet bakker op om initiativet Aarhus Artspace med
forfriskende hurtigt-skiftende visninger af kunst omhandlende tid,
udført som performance, i video, i lyd mm.
20.000 Kunstrådet finder audiowalken > syv sind < vedkommende – et
værk, som skal høres og opleves ude i naturen ved Museum
Ovartaci. Vi støtter projektet, dog ikke med det fulde, ansøgte
beløb, da Kunstrådet ikke har ubegrænsede midler.

Birgitte Kristensen er inhabil

6621

Lisbeth Hulgaard

6624

Kunsthal Aarhus
Jan Skovgård

ROOMA

6661

Asmus Lauridsen

Pengemanual

68.550

6671

Marianne Jørgensen

TRE/ cirkel, ellipse, oval

22.000

6672

Marianne Jørgensen

ansøgning om en container

15.000
15.000

10.000 Kunstrådet støtter gerne de fine ’tilfældige’ eksperimenter i farve
og vand udført til udstillingen Coincidence i Mellemrummet.

6735

Galleri Image

New Tactics -moving in a soft field

50.000

6753

Piscine

Have

50.000 Kunstrådet ser frem til at opleve denne gruppeudstilling, hvor man
også har indtænkt en gennemarbejdet forsknings- og
formidlingsdimension.

6761

Mia Strøbech

Yummy

6764

Anders Visti
lisbeth tarri

!=null

rummur

6783

Verden til Herredsvang

Wind // Voice

50.000

6563

Signe Bisgaard

Danse Macabre (tidl. Dancing Reaper)

32.000

0 Afslag

6567

FO-Aarhus

KOSMOS 2018

100.000

0 Afslag

6611

DON GNU

Teknisk turnéudstyr

50.000

0 Afslag

6637

himherandit productions

MANhouse 2.0

82.060

0 Afslag

6654

Bora Bora

Bora Bora Residency Centre 2018-20

6655

Svalholm dans

Teatertruppen Stormen v. Ove Raskmark

Ultima på turné 2018

Caligula

6664

Teater Fluks

6686

Svalholm Dans

6623

6658

6684

6766

6646

6657

Faranak Sohi

kkart

Svalholm Dans

Melankoli - Tider og Steder
Bazarens stemmer

Post Institutional Stress Disorder (PISD)

Coincidence

Circuit på turné 2018

50.054

11.676
100.000

101.500

190.000

0 Afslag

10.000 Kunstrådet ønsker at støtte op om kunstnerens praksis og
imødekommer derfor ansøgningen.
0 Afslag

50.000 Kunstrådet ønsker at støtte op om kunstnerens praksis og ser frem
til at opleve projektet. Vi vil dog anbefale kunstneren kraftigt at
overveje, hvordan udstillingen skal formidles til et bredere
publikum.
0 Afslag

20.000 Kunstrådet ønsker at støtte kunstnerens praksis samt mulighed for
at præsentere sit værk og skabe nye samarbejder.
0 Afslag

0 Afslag

40.000

0 Afslag

134.500

0 Afslag

20.175

0 Afslag

50.000 Kunstrådet finder projektet, med stemmer fra borgere optaget i
Birgitte Kristensen er inhabil
Herredsvang og lydliggjorte ved hjælp af ophængte lydledende rør,
særdeles støtteværdigt. Vi ser frem til at se projektet udfoldet.

60.000

0 Afslag

100.000

0 Afslag

83.192

0 Afslag

170.000

50.000 Kunstrådet anerkender valget af stykke og dets samtidsrelevans og
glæder sig til at opleve resultatet. Der kan dog kun støttes med
begrænsede midler. Rådet undrer sig over, at der ikke er søgt
støtte fra anden side.

Teater Fluks - International Indsats 2018

45.000

45.000 Kunstrådet anerkender Teater Fluks researchbaserede arbejde og
ønske om at intensivere deres samarbejder internationalt ved at
støtte alle tre delelementer i ansøgningen.

Udvikling af duetten Gravity

75.000

0 Kunstrådet så gerne en mere modnet projektbeskrivelse og finder
desuden det fremsendte budget for stort, hvorfor Kunstrådet giver
afslag på ansøgningen.

Kasper Daugaard Poulsen er inhabil

6707

LOCATION X

COVER - premiere i Aarhus

33.000

6710

Jon Ragnvald Skulberg

For Ever Four Seasons

50.000

6725

Blue Cliff

Shinpai Shinaide - Don't Worry About Us

6752

Teater Papirhud

Tak For Venligheden

6755

CuntsCollective

Sally Likes To Dance/Susanne Holm

BEHIND THE DOOR

6768

Cabaresque

6770

hvid støj sceneproduktion

6773

Scenekunsthus Aarhus

Teatret Beagle -dans & fysisk teater

Green Clean

6785

Teater Spektaklo

Rejsen

60.000

6790

Teater freezeProductions

Forprojektering på SLETTEN

36.600

6590

Tanja Nellemann Kruse

KunstVirkerIVirkeligheden

20.000

10.000 Kunstrådet finder projektet både sympatisk og relevant og ønsker
at se projektet mere udviklet særligt mhp, hvordan det når ud til
målgruppen. Der støttes derfor med midler til udvikling.

6595

Billedkunstner Jette Gejl

"Interwoven Landscape Vol.2"

27.950

15.000 Vi glæder os til at følge tilblivelsen af det digitalt ’vævede’ værk
’Interwoven Landscape Vol. 2’. Vi støtter projektet, dog ikke med
det fulde ansøgte beløb grundet begrænsede midler.

6606

Tanja Nellemann Kruse

SPEAKING VOLUMES

50.000

6607

Tanja Nellemann Kruse

SUKKER_ABEN, OLIE SHEIKEN OG DEN HVILELØSE SKY

30.000 Kunstrådet ønsker at støtte det fint sammensatte projekt
SPEAKING VOLUMES, hvor hver kunstner må finde og udtrykke sin
stemme udført på forskellig vis.

6625

Museum Ovartaci

Overgang

6626

Forlaget Silkefyret

Forlagsmesse på Godsbanen

6754

6762

6774

6638

Teateriet Apropos

Hermansen og Molbech

Grænser

MY CUNTRY

152.000
75.000

150.000

80.000

0 Kunstrådet giver afslag på ansøgningen, da projektet har for svag
tilknytning til Aarhus og derfor ikke lever op til puljens formål.
50.000 Kunstrådet glæder sig til denne sam-produktion med Bora Bora,
der undersøger menneskets rolle i den antropocæne tidsalder.
50.000 Kunstrådet støtter gerne dette rørende projekt, men dog kun med
begrænsede midler, da produktionen allerede er støttet tidligere.
0 Afslag

100.000 Kunstrådet anerkender Teater Apropos altid vedkommende
ungdomsforestillinger og glæder os over nye dramaturgiske tiltag
som dramatikertandhjulet til at skabe vedvarende fornyelse.
0 Afslag

170.000

0 Afslag

Playful

50.000

0 Afslag

Deltagelse på Aprilfestivalen 2018

85.000

Skaberhjerte

UNDER GULVET GROR DER PLANTER

70.500

155.000

20.000

35.000 Kunstrådet ønsker at give delvist tilsagn til Hvid Støjs deltagelse på Kasper Daugaard Poulsen er inhabil
Aprilfestivalen.
0 Afslag

50.000 Kunstrådet ønsker at støtte Green Clean – en skarp
samfundskritisk fortælling fortalt med et glimt i øjet, derude hos
folket, på gaden og i byrummet.
0 Afslag

25.000 Kunstrådet finder projektet både originalt og sympatisk og støtter
gerne researchrejsen til Nuuk.

0 Afslag

391.000

48.000 Kunstrådet vil gerne støtte det sympatiske projekt, men ser gerne
en større medfinansiering fra museet side. Grundet begrænsede
økonomiske midler støttes ikke med det fulde beløb.

50.000

20.000 Kunstrådet ser positivt på initiativet med at få skabt en bogmesse i
forbindelse med LiteratureXchange.

17.500

Birgitte Kristensen er inhabil

Da Kunstrådet ikke har ubegrænsede midler, kan vi imidlertid kun
støtte projektet delvist.

0 Afslag

Birgitte Kristensen er inhabil

6641

28. september 2017 Aps (Hotel Carmel)

CARMEL NORDIC

60.000

40.000 Kunstrådet støtter gerne det spændende program på Carmel
Nordic. Kunstrådet er dog uforstående over, at der ikke indgår
entréindtægter i budge et.
Ud fra en samlet betragtning og eftersom Kunstrådet ikke har
ubegrænsede midler, kan rådet ikke støtte med det fulde beløb.

6643

Løve's Bog- & Vincafé

Løve's Litterære Dage

32.000

20.000 Kunstrådet støtter gerne det spændende program på festivalen.
Kunstrådet er dog uforstående over, at der ikke ydes et økonomisk
bidrag fra Løve's Bog og Vinbar i forbindelse med fes valen.
Ud fra en samlet betragtning og eftersom Kunstrådet ikke har
ubegrænsede midler, kan rådet ikke støtte med det fulde beløb.

6645

Lise Skou

Adam Smiths Mors Café

75.000

35.000 Kunstrådet ønsker at støtte projektet med midler øremærket
performancedelen og ser frem til at opleve denne.

6669

Litteraturen på Scenen

Oversatte aftener

78.750

40.000 Kunstrådet ser positivt på det flotte projekt, der har sat en lang
række interessante oversættere på programmet. Rådet har derfor
valgt at yde stø e l projektet.
Da Kunstrådet ikke har ubegrænsede midler, støtter vi ikke med
det fulde beløb og vil samtidig opfordre til, at arrangørerne også
orienterer sig mod andre støttemuligheder.

6670

365TEKSTER

Lyd+Litteratur Festival 2018

6680

Mads Mygind

Bog: "Manden på gaden"

50.000

6699

HINT project

HINT project - Udstilling med Kasper Friis Kjeldgaard,
PLADS artspace maj-juni 2018

40.000

6716

Marie Hjørnet Nielsen

Portrætworkshop -Udstilling Overgang- Museum Ovartaci

6717

Marie Hjørnet Nielsen

Færdiggørelse af bog

10.000

6722

Kim Grønborg

Museum Ovartaci: Overgang, MENTAL ARKÆOLOGI
(arbejdstitel)

33.000

6726

Anne Dyhr

Vilde planter

28.000

6734

Project Art Writing

Fejring af lokalt art writing talent

31.500

6737

Ditte Lyngkaer Pedersen

Laughter - Women in 3 acts

25.000

6741

Mette Østgaard Henriksen

Vil alle de homo-typer pænt hjem til månen?

40.000

6757

Antipyrine / After Hand v. mathias Kokholm Publicering som praksis – Antipyrine Bookstore 2018 (5
udstillinger og arrangementer)

50.000

6758

Christian Dorph

30.000

No. 6

120.000

5.000

75.000 Kunstrådet finder Lyd+Litteratur Festival vigtig for Aarhus. Den har
vist mange fine eksempler på tværmediale udsagn på scenen.
Kunstrådet anerkender festivalens selvindsigt til at kunne se den
kønsmæssige ubalance, festivalen har haft i sit tidligere program,
og vi håber, at årets fokus på kun kvindelige udøvere kan være
med l at sikre en bedre kønsbalance i årene fremover.
Grundet puljens begrænsede midler gives delvist tilsagn.
0 Afslag
40.000 Kunstrådet støtter udstillingen i HINT project, hvor en stram
fortolkning af forhold omkring tyngde, rotation, centrering og
friktion er i spil.
0 Afslag
0 Afslag
20.000 Kunstrådet støtter gerne denne rørende bestræbelse på at skabe
en både meningsfuld og evigt foranderlig helhed ud fra Museum
Ovartacis mangefacetterede samling.

10.000 Kunstrådet anerkender dette seriøse feltarbejde, der
sammenstiller dokumentation, sanselighed og videnskab indenfor
psykiatrien.
0 Afslag
Birgitte Kristensen er inhabil
25.000 Kunstrådet finder projektet interessant og vil gerne støtte
kunstneren i at få værket præsenteret både lokalt og
internationalt.
0 Afslag
25.000 Kunstrådet påskønner Antipyrines arbejde med udgivelser og
facilitering af litteratur og kunst på et højt og undersøgende plan.
Vi ønsker derfor at støtte det videre forløb, hvor listen nu også vil
inkludere andre genrer som film og lydkunst.
0 Afslag

6760

Antipyrine / After Hand v. mathias Kokholm Undersøgende bøger – Nordisk bogmesse,
netværksmøde, research

50.000

6767

Emma Bess Fløe Jørgensen

Peniche

60.000

6779

Elena Lundquist Ortíz og Marie Hjørnet
Nielsen

Udgivelse og lancering af Natteliv

18.350

Phantom of the Missing #2 på Vejle Kulturmuseum

20.000

6789

Ditte Lyngkaer Pedersen

15.000 Kunstrådet finder initiativet interessant og støtter derfor med et
begrænset beløb men savner et nærmere defineret output, som
kan sikre, at en bredere kreds får glæde af projektet og dets
frugter.
0 Afslag

0 Afslag
10.000 Kunstrådet støtter med glæde den spændende udstilling, som har
fortjent at blive vist ﬂere steder.
Vi så imidlertid gerne en højere medfinanciering fra
udstillingsstedet.

6550

Tami Vibberstoft

Kamera til kunstprojekter

10.000

0 Afslag

6576

Eliza Boye Mouritsen

Letting Loose

70.000

0 Afslag

6610

Stefan Pellegrini

Kunstig Eksistens

25.000

0 Kunstrådet anerkender ansøgningens indholdsmæssige værdi og
relevans. Samtidig finder vi også blandingen af kunstarter og ny
teknologi spændende. Kunstrådet har dog svært ved at se,
hvordan materialet skal kunne udfoldes på en scene ud fra den
tilsendte ansøgning. Derudover finder Kunstrådet også
ﬁnansieringen af det medfølgende budget for særdeles urealis sk.
Kunstrådet giver derfor afslag på ansøgningen.

6635

TONE

EnTmenschT

6647

Teater Viva

Teater Vivas aktiviteter 1 halvdel af 2018

6649

Litterær Lounge

Litterær Lounge

90.000

108.000
60.000

6665

Lars Pinnerup

Skriften på væggen: En skjult Aarhus-historie

90.000

6666

Henrik Munk i samarbejde med Dokk1

Interaktivt lydværk på Dokk1

25.000

90.000 Kunstrådet glæder sig til dette spændende samarbejde med bla.
Theatre of Voices.
Vi opfordrer dog ansøger til at genoverveje posterne til PR og
marketing, som virker utilstrækkelige til at kunne nå det ønskede
antal publikummer.

35.000 Kunstrådet glæder sig over samarbejdet med Rolf Heim og støtter
gerne dette samt Teater Vivas gæsteforelæsning om sit arbejde i
Edinburgh.
15.000 Kunstrådet ser positivt på Litterær Lounges arbejde med at bringe
litteraturen ud, hvor den normalt ikke er til stede og har derfor
valgt at stø e projektet med et mindre beløb.
Kunstrådet vil imidlertid opfordre til, at der netop bliver udviklet
yderligere på, hvordan man sikrer dette formål, ligesom rådet
gerne ser en større andel og bredde af etablerede lokale forfattere
i et fremtidigt program.

0 Afslag

25.000 Kunstrådet har med stor interesse læst ansøgningen om det
interak ve lydværk på Dokk1.
Kunstrådet tror på projektets kvalitet, og da det er en opstart på et
nyt projekt har, Kunstrådet valgt ekstraordinært at støtte
projektet. Stø en er øremærket l honorar af kunstneren.
Vi forventer imidlertid fremadretttet at arrangørerne selv
ﬁnancierer det kunstneriske indhold.

6703

Ren Slagside v. Anders Elsig

6709

Teater Fluks

6739

KKArt

Vrøvleordets søgen efter meningen med sig selv
(arbejdstitel)

80.000

0 Afslag

O2 - et inddragende performanceritual (arbejdsgiver)

45.000

0 Afslag

Materialetilskud

20.000

0 Afslag

6743

Filip Johan Arnestad
Frontløberne

Projektakademiet

6748

Seachange Lab

Performing Arts Relay 2018

6750

Between Music

6756

Foreningen Verdensrum

6776

Teater freezeProductions

fire grønlandske kulturarrangementer

6778

Johan Brøndum de Reybekill

SEVEN DOMES + ONE

37.284

6782

Aarhus Universitet

Aarhus Walks on Water 2018 (AWOW 2018)

75.000

6788

Across The Floor

Etablering af produktionscenter SOUND MUSIC ARTS LAB

40.000

6747

6791

Who

0 Afslag
0 Afslag

85.000

35.000 Kunstrådet anerkender det vigtige laboratoriearbejde, som
Kasper Daugaard Poulsen er inhabil
Seachange Lab arbejder med og ønsker at støtte dette arbejde
med en delvis finansiering. Forudsætning for tilsagnet er dog, at
der i høj grad vidensdeles erfaringer fra Relay 2018 med det øvrige
lokale scenekunstmiljø og at disse erfaringer også formidles online
på teatrets hjemmeside til gavn for alle interesserede,
publikummer såvel som kolleger.

AquaSonic - genopsætning

85.000

Verdensrum IV, Japan: Landskab/Portræt

32.000

75.000 Kunstrådet er begejstrede for værket Aquasonic og støtter gerne
en sidste genopsætning af værket i Aarhus.
15.000 Kunstrådet værdsætter, at dette aarhusiansk/japanske værk også
bliver præsenteret i Japan. Grundet puljens begrænsede midler
støttes med en delvis finansiering.

Foreningen USE Academy (tidl. non-space) USE Academy Podcast

Ansøgningsbeløb i alt/Bevillinger i alt

15.533

222.500

116.200

33.000
7.651.706

50.000 Kunstrådet finder projektet sympatisk og vigtigt og med en stærk
intention om at nå et stort publikum. Da Teater FreezeProductions
modtager Basistilskud, støttes der med et mindre beløb end
ansøgt.
0 Afslag

0 Afslag
25.000 Kunstrådet ser meget positivt på projektets fokus på samarbejde
mellem de forskellige miljøer i byen. Da det er en opstart på et nyt
og spændende projekt, har Kunstrådet valgt helt ekstraordinært at
yde stø e l etablering.
Vi vil dog ved samme lejlighed opfordre produktionscentret til
også at række ud efter de udøvende kunstnere i byen, da vi ikke
umiddelbart kan se det ske aktuelt hverken på hjemmesiden eller i
den siddende bestyrelse.

0 Afslag
2.150.000

