Kulturudviklingspuljen 2017 2. runde
Kategori
Dans

Ansøger
Titel
DON GNU Jagten på det grå
guld

Dans

himherandit
productions

TRANSgenderHOUSE

Dans

himherandit
productions
Antoinette
Helbing

WOMAN at
Aerowaves17
Re-Dream

Dans

Dans

Dans

Kunst

Kunst
Kunst
Kunst

SVALHOLM
DANS

Forestillingen
Circuit – en
reflection over
aldring på turné
Susanne ANOTHER DOOR
Holm/Sally Likes
To Dance
LandsArts4all foreningen
europæisk
Børn, Kunst og netværkstræf og
Billeder
seminar om
arkitektur for
børn og unge
Hanne Munk
Linieføring
marianne
Uden titel
jørgensen
Inge-Lise Ravn
"linieføring"

Bevilling Kunstrådets begrundelse
50.000 DON GNU søger støtte til Jagten på det grå guld – en ny forestilling om at finde en mening i det at leve livet.
Kunstrådet mener, at DON GNU er inde i en god periode, hvor der opstår mange interessante kunstneriske og
kreative ideer, og derfor har kunstrådet valgt at støtte forestillingen. Dog ikke med det fulde beløb, da vores
midler er begrænsede.
50.000 Himherandit søger til en ny forestilling over temaet gender. Denne gang søges til TRANSgenderHOUSE, der
skal koreograferes af Daniel Mariblanca. Mariblanca har tidligere bevist sin helt fantastiske evne som
performer og koreograf, og kunstrådet ser frem til at se denne forestilling med fire transseksuelle performere.
Kunstrådet har valgt at støtte projektet, dog ikke med det fulde beløb, da rådets midler er begrænsede.
0 Afslag

Sag
5471

5520

5522

10.000 Forestillingen Re-Dream søger om støtte til et gæstespil i Aarhus. Derudover holdes workshop med 16
herboende danseelever, og der laves en dokumentarfilm. Ansøgningen virker professionel, og kunstrådet tror
på, at dette projekt vil komme mange til gode. Derfor har rådet valgt at støtte projektet. Dog ikke med det
fulde søgte beløb, da rådets midler er begrænsede.
0 Afslag

5556

50.000 Sally Likes to dance arbejder i sit kunstneriske udtryk nysgerrigt med forholdet til og interaktionen med
publikum. Det skitserede projekt lægger op til en viderudvikling af dette arbejde, og kunstrådet finder
planerne velovervejede og interessante. På den baggrund støttes projektet.

5599

0 Afslag

5590

5666

0 Afslag
20.000 Kunstrådet vil gerne støtte projektet. Der er et overbevisende sammenfald mellem de viste værkeksempler og
udstillingsprofilen i Berlin-galleriet.
0 Afslag
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Kunst

Flemming
Rolighed

Parentless

Kunst

André Hansen

I Trust This Iron

Kunst

Hanne Nielsen
& Birgit Johnsen

Kunst

Kunst

arbejdstitel: ”
kind of noisy
silence ”/ de
vinker ikke de
drukner
Nat Bloch
Roskilde
Gregersen
Festival/Århus
Kunsthal - Nat
Bloch Gregersen
og Matilde Mørk
Foreningen
We Believe
Skjulte Steder

25.000 Kunstrådet finder ansøgningen om støtte til udstillingen Parentless vedkommende og vigtig og det personlige
greb overvældende. Rådet ser med interesse en udvikling i kunstnerens arbejde i denne ansøgning og vil med
glæde støtte projektet. Pga. begrænsede midler kan hele det ansøgte beløb ikke tilgodeses.
0 Afslag

5540

5554

40.000 Kunstrådet læser med nysgerrighed ansøgningen "kind of noisy silence"/de vinker ikke de drukner og finder,
at udstillingsstedet og det beskrevne videoværk kan udgøre et stærkt møde. Kunstrådet vil med glæde støtte
udstillingen, men kan pga. begrænsede midler ikke tilgodese det fulde ansøgte beløb.

0 Afslag

5559

5562

30.000 Kunstrådet har en bekymring for, at projektet forbliver hemmeligt for publikum på en skjult terrasse, og at det
demokratiske aspekt, som projektet bygger på, er fortænkt og ikke vil opleves af folk på gaden. Rådet vælger
at støtte projektet med et mindre beløb, da den æstetiske strategi for belysningen af rådhustårnet nu
fremstår velovervejet og lovende. Der bør overvejes, hvordan man sikrer sig, at der kommer publikum til
eventen.

5565

Kunst

BIT

FOLD

15.000 BIT undersøger ”kunstfrie materialer” i en processuel udstillingsform, hvor udsagnene kan forvandle sig over
visningsperioden – denne gang dugen. Kunstrådet støtter gerne dette projekt, hvor flere arrangementer i
visningsperioden giver publikum mulighed for at følge med.

5569

Kunst

Gitte Broeng

Fuga

5573

Kunst

LYNfabrikken

reflecting
HOLONS

15.000 Kunstrådet anerkender kvaliteten af Gitte Broengs kunstneriske arbejde i krydsfeltet mellem billedkunst og
litteratur og støtter gerne dette stedspecifikke Fuga-bidrag med installation og hørespil til de fugede
murstensrammer i udstillingsstedet Spanien 19C. Pga. begrænsede puljemidler kan vi ikke bevilge det fulde
søgte beløb.
25.000 reflecting HOLONS er en fin udstilling, som bestemt vil gøre sig godt i BOX. Udstillingen er et klart udtryk for,
hvad der kan ske i mødet mellem design og materialeudforskning, den stiller skarpt på det legende aspekt i
skabende processer. Kunstrådet ser frem til at kunne opleve reflecting HOLONS i Vestergade. Pga.
begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke tilgodeses.
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Kunst

HINT project

Kunst
Kunst

Lyngsø-Light
Lise Skou

Kunst

Sanne Ransby
KKArt

Kunst

Jesper
Rasmussen

Kunst

Nat Bloch
Gregersen

Kunst

Kunst

Kunst

Kunst

HINT project Udstilling med
Ane Fabricius
Christiansen, juni
2017
Volapük
Knowledge
Power. Place
Politics
Udstilling og
åbent
laboratorium
(endnu uden
titel) - Sanne
Ransby KKArt
Opløsningstid

Duo Show

Tanja
Speak Up!
Nellemann Democracy now
Kruse
Neighbour-hood
Identities at
Remarks/
Stake
Sigrids Stue

Lene Desmentik

Soloudstilling

Calculation Ung russisk kunst

25.000 HINT project’s arbejde med at belyse sammenhænge mellem materiale- og håndværksbaserede
arbejdsprocesser og kunstnerisk udtryk har inden for denne ramme kastet en soloudstilling med Ane Fabricius
Christiansen af sig. AFC arbejder netop i dette krydsfelt mellem materiale og iboende udsagn, og vi støtter
gerne denne visning af en interessant kunstproduktion.
0 Afslag
0 Afslag

5577

5579
5580

10.000 Kunstrådet læser med interesse om soloudstillingen med et åbent laboratorium og er af den opfattelse, at
både PLADS artspace og kunstnernes proces vil få gavn af hinanden i den åbne dialog med publikum. Pga.
begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.

5582

50.000 Solkorset tegnede en epoke med banebrydende udstillinger, og kunstrådet støtter med spænding og interesse
gerne den påtænkte genforening i Kunsthal Aarhus i sommeren 2017.

5588

20.000 Kunstrådet læser med nysgerrighed om det dansk-svenske kunstnermøde, der fremstår i ansøgningen som et
ung tog kraftfuldt rendezvous. Rådet ser frem til at opleve, hvordan de forskellige stofligheder går i samspil
med udstillingslokalet KH7 Artspace. Pga. begrænsede midler kan det fulde beløb ikke tilgodeses.

5595

0 Afslag

5601

80.000 Identities at Stake er et ambitiøst residency-program, som Sigrids Stue præsenterer for Aarhus 2017.
Kunstrådet finder, at rammen og indholdet kan løfte hinanden til nye niveauer og indsigter og ønsker på den
baggrund at støtte projektet. Pga. puljens begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke
imødekommes.

5603

40.000 Lene Desmentik arbejder i et både let opfatteligt og komplekst formsprog, hvor eksempelvis stakittet og
hegnet transformeres til rumlige statements, man helt bogstaveligt ikke kan komme udenom. Vi støtter derfor
gerne hendes soloudstilling i Charlotte Fogh Gallery.

5604

0 Afslag

5607
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Kunst

Kim Thøgersen
Grønborg

3331 recidency

Kunst

Billedkunstner
Jette Gejl

"Interwoven
Landscapes"

Kunst

KH7 Artspace 2 årig udstillingstilskud til KH7
Artspace

Kunst

Anne-Sofie
Den 4.
Overgaard/KKAr
dimension
t
Kunsthal Aarhus Kunsthal Aarhus'
100 års jubilæum
Mette Schelde
Arkitoner
Studio

Kunst
Kunst

Kunst

Århus
Kunstakademi

Kunst

Kamilla
Jørgensen

Styrk dit
kunstnerisk
arbejdsliv
Alfabet

Kunst

Galleri Image This Island Earth

Kunst

Mette Schelde Fresh Paint 9, Tel
Studio
Aviv

Kunst

Joaquin
Zaragoza

"Værelse med
udsigt"

0 Afslag

5616

20.000 Kunstrådet finder projektet ”Intervowen Landscapes” interessant og støtteværdigt. Beskrivelsen af
videoværket, hvor landbrugets maskiner tegner landskabet er overbevisende, og vi glæder os til at se det
udført.
0 Afslag

5623

5625

0 Afslag

5480

0 Afslag

5481

0 Afslag

5482

0 Afslag

5501

25.000 Kunstrådet er glad for, at Kamilla Jørgensen er inviteret af Kunstnernes Påskeudstilling til SPRING17 i Kunsthal
Aarhus og følger med interesse hendes fine arbejder i krydsfeltet mellem billedkunst og litteratur. Pga.
begrænsende puljemidler kan vi kun støtte med et mindre beløb end søgt.

5505

20.000 Kunstrådet læser med interesse om udstillingen The Island Earth og om fællesskabet i og den gensidige
påvirkning af den danske og islandske kunsthistorie. Rådet ser endvidere positivt på de aktiviteter, der finder
sted omkring udstillingen med både udgivelse af katalog, formidlingsaktiviteter samt fotoworkshop. Pga.
puljens begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.

5537

0 Afslag

5551

15.000 Kunstrådet støtter gerne en renovering af ”Værelse med Udsigt” med henblik på en nyinstallering. Den
flydende bolig er i al sin enkelthed en dejlig visualisering af en umulig drøm om det private i det offentlige
rum.
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Kunst

Tanja RENTpostFAKTIS
Nellemann
KT!
Kruse

Kunst

Anders Visti

Common Tools

Kunst

Jan Falk Borup

Art Weekend
Aarhus '17

Kunst

Ditte Lyngkær
Pedersen

Kunst

ProKK

Phantom of the
Missing
(arbejdstitel)
UP

Kunst

Foreningen for Aarhus Artspace
Samtidskunst

Kunst

Karen Lise
Krabbe

Det Fjerde
Materiale

Kunst

Galleri Image

kind of noisy
silence/de vinker
ikke de drukner

Kunst

ARK
kunsttidsskrift

Berlin/Aarhus i
ARK

15.000 Kunstrådet finder ansøgningen skarp og fokuseret og støtter gerne Tanja Nellemanns første soloudstilling i
Danmark på Vestjyllands Kunstpavillon. Vi tror bl.a., der kan komme en flot udstilling ud af arbejdet med de
skitserede bruger/borger-inddragende projekter relateret til det lokale ældrecenter i Videbæk. Pga.
begrænsede puljemidler og mange kvalificerede ansøgninger i denne puljerunde kan vi kun støtte med et
mindre beløb end søgt.

5558

6.300 I udstillingsrækken Rethinking Matter er Visti nu, i sit arbejde med at blotlægge interfacet på vores digitale
maskine, nået til lyden. Visti kender computeren indefra og kan vise os ting, vi helst ikke vil vide. Det arbejde
støtter vi gerne.
30.000 Kunstrådet finder ansøgningen seriøs, den har interessante tiltag rettet mod at sætte kunsten i centrum over
en weekend – både tiltag rettet mod de deltagende kunstnere og mod det kunstinteresserede publikum.
Derfor har rådet besluttet at støtte med det fulde beløb.

5583

25.000 Cyanotypier til udstillingen De Dødes Liv på Moesgaard er et godt greb. Cyanotypien fanger mørket i tingene
og bevarer det som genstandens aftryk i tid. Det vil der uden tvivl komme fine resultater ud af, og kunstrådet
vil gerne støtte.
50.000 Kunstrådet har med interesse læst ansøgningen og ønsker at bakke op om UP. Når PRoKK’s kunstnere flytter
ud i det offentlige rum, synes det, at både kunstnere og rammer udfordres på en god måde. Pga. puljens
begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.

5606

20.000 Kunstrådet læser med interesse ansøgningen fra Aarhus Artspace og ser vigtigheden i at udfordre den
traditionelle opfattelse af billedkunst på den beskrevne måde. Kunstrådet ønsker at prioritere midler, hvor
eksperimenterende kunst kan opstå, diskuteres og finde fodfæste. Pga. puljens begrænsede midler kan det
fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.
20.000 Krabbe arbejder innovativt og dedikeret videre i sin forening af biologi og materialitet. Det er stadig meget
interessant at følge disse undersøgelser, og kunstrådet støtter gerne dette pionerarbejde.

5618

0 Afslag

5584

5608

5622

5626

25.000 Kunstrådet opfordrede Kunsttidsskriftet ARK til at søge Kulturudviklingspuljen efter afslag om basistilskud i 1.
puljerunde 2017. Vi anerkender kvaliteten af tidsskriftets arbejde og finder de i ansøgningen skitserede
projekter væsentlige og interessante, hvorfor vi gerne støtter. Dog med et mindre beløb end søgt, da puljens
midler er begrænsede, og fordi vi har måttet prioritere disse midler mellem mange kvalificerede ansøgere.
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Kunst
Litteratur
Litteratur

Litteratur
Litteratur
Litteratur

Litteratur

Teater

Teater

Teater
Teater

SPOR KUNSTEN

0 Afslag

5661

Tidsskriftet
Addenda
VI GÅR ALDRIG
HJEM - 24 timers
maratonoplæsni
ng
Steen Bach
Researchrejse
Christensen
Litteraturen på
Kritikersalon
Scenen
Antipyrine /
Arkiv-feber! –
After Hand musik-, film- og
litteraturprogram i
Kunsthal Aarhus
2017
Kenny Jess
Carmel Nordic
Brandt

0 Afslag

5377

0 Afslag

5555

0 Afslag

5557

0 Afslag

5587

SPOR KUNSTEN
Hedvig
Greiffenberg
365TEKSTER

Papirteatret
Meklenborg

The Flood

FOKosmos
Aarhus/Maria
Lexa
Teatret Kimbri Nødvendigheden
af at gå
Teater Researchtur til
Refleksion
The Edinburgh
Fringe Festival

40.000 Kunstrådet byder dette initiativ og kuratorsamarbejde mellem to lokale og markante og på hvert sit område
skarpe ildsjæle velkomment – det er herligt ambitiøst med 12 arrangementer. Pga. begrænsende midler i
Kulturudviklingspuljen og mange kvalificerede ansøgninger kan vi kun støtte med et mindre beløb end søgt.

5614

35.000 Det skitserede program for Carmel Nordic i 2017 er veltilrettelagt og ser meget lovende ud. Kunstrådet
vurderer, at der kan komme interessante og forhåbentlig velbesøgte litterære arrangementer ud af af denne
arrangementsrække, som vi gerne støtter. Med et med mindre beløb end søgt, fordi puljens midler er
begrænsende, og fordi vi også har skullet prioritere andre kvalificerede ansøgninger.

5672

15.000 Kunstrådet ser med glæde på, at Aarhus fortsat er på landkortet med landets eneste professionelle
papirteater, men ser dog gerne, at man med opsætningen udfordrer også egne traditioner og formater. Den
beskrevne forestilling er i høj grad en gentagelse af, hvad teateret tidligere har lavet. Pga. begrænsede midler
kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes.

5384

0 Afslag

5446

0 Afslag

5515

0 Afslag

5534
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Teater
Teater

Papirteatret Kvinden fra søen Meklenborg
engelsk/tysk
MASKINERIET /v
DEN ENESTE
STINE
ANDEN
LUNDGAARD

Teater

Teatret Stormen

Kongen skal dø

Teater

TeaterTyven

På rejse med
døden

Teater

Opgang2
Turnéteater

4Ever Reumertvinder
til Palæstina

0 Afslag

5539

50.000 Kunstrådet finder, at projektet DEN ENESTE ANDEN er et solidt og gennemarbejdet projekt med gode kræfter
inden for dukke/animationsteater-feltet, hvor Aarhus igennem de senere år har markeret sig stærkt. Rådet
har derfor valgt at imødekomme ansøgningen, dog ikke med det fulde ansøgte beløb grundet begrænsede
midler.
25.000 Kunstrådet er fuld af beundring over, at Teatret Stormen fortsat holder fanen højt og ikke smider håndklædet
i ringen. Tiden råber på det absurde teater, og bearbejdelsen af Ionescos Kongen skal dø er et godt valg til
dette ensemble. Rådet har dog valgt at imødekomme ansøgningen med et noget mindre beløb end ansøgt ud
fra en samlet vurdering af ansøgningen.

5547

35.000 På rejse med døden har, under forskellige arbejdstitler, været længe undervejs, og planerne for produktionen
er nu så udviklede, at der tegner sig en interessant forestilling forude. Der er flere spændende kunstneriske
kræfter involveret i projektet, og planerne fremstår velovervejede og realistiske. Kunstrådet støtter derfor
gerne projektet.
15.000 Kunstrådet vil gerne støtte muligheden for, at der kan skabes en arabisk version af den prisvindende
forestilling 4Ever, der allerede i sin originale opsætning har vist sin levedygtighed. Projektet i Palæstina åbner
spændende udviklingsmuligheder, som efterfølgende forhåbentlig afsættes til arabisk talende miljøer både i
Nordeuropa og det øvrige Mellemøsten. Rådet har dog valgt at imødekomme ansøgningen med et mindre
beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen.

5560

5549

5568

Teater

hvid støj scene- Netværksaktivite
produktion
t Assitej's
verdens-kongres
Cape Town

0 Kunstrådet har valgt at give afslag på ansøgningen. I denne omgang har vi pga. det meget store pres på de frie
midler valgt at priorietere jeres anden ansøgning om deltagelse på Aprilfestival – det er sket ud fra en
vurdering af jeres ansøgning i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, som rådet har til
rådighed.

5585

Teater

hvid støj sceneDeltagelse på
produktion Aprilfestival 2017

30.000 Kunstrådet har både i 2015 og 2016 og også denne gang valgt at imødekomme jeres ansøgning om deltagelse i
Aprilfestival.
Rådet har dog valgt at imødekomme jeres ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet
vurdering af ansøgningen – og med henvisning til det meget store pres af gode ansøgninger til denne pulje i
forhold til de midler, som vi har til rådighed.
0 Afslag

5598

Teater

Teater Hattekompagniet

Grund til Lov
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Teater

Teater

Teater

Tvær.

Det Kommende
Teater

Opfør dig lige
online!

Simon Roy
Scattering
Christensen Blossoms, Falling
Leaves – NohTeatrets Levende
Tradition
Erik Exe
TEATER OG
Christoffersen
KINÆSTETISK
EMPATI

Secret Hotel Forprojek-tering Konference:
Scenekunst og
Landskaber

Tvær.

Foreningen De
Splittergale

Splittergal
Sigøjnerfestival

Tvær.

Kassandra
Production

HAPPINESS
UNLIMITED

Tvær.

Tvær.

Performing Arts Indsatsen KulturPlatform
Erhverv
(arb.titel)
Performing Arts
Deltagelse i
Platform Creative Lenses:
Forum og
International
Conference

25.000 Kunstrådet vil gerne støtte Det Kommende Teaters produktion Opfør dig lige online!, som vi finder original
som et scenekunstnerisk cross-over eksperiment om digital dannelse. Rådets bevilling er som tidligere givet ud
fra den forudsætning, at produktionen har sin urpremiere i Aarhus efterfulgt af en stationær spilleperiode i
byen.
0 Afslag

5615

20.000 Kunstrådet vil gerne støtte den planlagte konference og forestillingsrække med Odin Teatret. Rådet vurderer,
at programmet har kvalitet og er så tilpas bredt sammensat, at det henvender sig til en stor del af det
teaterinteresserede publikum i Aarhus. Rådet har dog valgt at imødekomme ansøgningen med et mindre
beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen.

5671

0 Afslag

5627

5466

15.000 Kunstrådet har stor sympati for de overordnede tanker bag og visioner for Spilttergal Sigøjnerfestival, og
samtidig lover det skitserede program godt for festivalens kunstneriske niveau. På den baggrund har rådet
valgt at støtte projektet.
50.000 Kassandra Production søger støtte til en forestilling om lykke. Ideen med at iscenesætte den i pop-up
rejsebureauer og med udgangspunkt i dansk lykke kontra græsk lykke virker spændende. Samarbejdet mellem
de to kunstnere og emnet er interessant, og kunstrådet ser gerne, at denne forestilling bliver en realitet.
Derfor støttes projektet. Dog ikke med det fulde beløb, da midlerne er begrænsede.

5527

5550

0 Afslag

5628

0 Afslag

5634
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Tvær.

Mikkel Grevsen

Tvær.

Foreningen
Papirkontoret

Tvær.

Tanja
Nellemann
Kruse
Sophie Christine
Haack Andersen

Tvær.

Tvær.

Tvær.
Tvær.

Tvær.
Tvær.
Tvær.

Tvær.

Digte & lyd i
Århus
Rute15 Route15
Gotta serve
somebody
use.academy

0 Afslag

5662

0 Afslag

5484

15.000 Kunstrådet ser med glæde, at masterclasses fra Project Art Writing sætter spor og skaber nye rammer, og vi
støtter derfor gerne ansøgte summer camp/workshop med efterfølgende udstilling. Pga. begrænsede
puljemidler dog ikke med det fulde søgte beløb.
35.000 Kunstrådet ser positivt på use.academy’s fokus på det samfundsaktuelle set igennem en tværæstetisk
snitflade og ønsker at bakke projektet op. Pga. begrænsede midler kan hele det ansøgte beløb ikke tilgodeses.

5561

5563

evig

0 Afslag

5570

Lise Haurum
NATURARIUM
Christensen
Center for En roman er løs i
Urbankunst,
Aarhus' gader
NicolaiJuhler,
Sissel-Jo Gazan

0 Afslag

5600

0 Afslag

5663

Kasper Friis
Deltagelse i
Kjeldgaard Mindcraft 2017
Litterær Lounge Litterær Lounge

0 Afslag

5458

0 Afslag

5490

KKArt
INDERST
Kunstnernes
Kooperativ
Kirstine Fogh Lejligheds-sange
Vindelev
til enhver
lejlighed

0 Afslag

5508

0 Afslag

5525

Madeleine Kate
McGowan &
Esben Weile
Kjær
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Project Art
Writing / Aarhus
Litteraturcenter

Tvær.

Non–Space

Tvær.

Tvær.

Tvær.

Tvær.

Tvær.

THE CATALYST
EXPERIMNET

Non–Space:
Arnar Omarsson,
Total Fiction,
Klique.inc, Open
Call #3, OAZA,
Justine MelfordColegate,
Meeting the
Quantum
Halfway
Aarhus
FRESH EYES LitteraturInternational
center Artists Rethink
Aarhus

ITK Åbne kulturdata
skaber rum for
kulturudvikling
Between Music
Instinct Udviklingsworks
hop
Anders Visti forum for kunst
og digital
teknologi

Thea Vesti
Pedersen

Povl Dissing og
Flamencolegenderne

65.000 Kunstrådet anerkender den fortsatte energi og kunstneriske nysgerrighed og kompromisløshed i Project Art
Writings aktiviteter. Vi ser frem til udstillingsdelen i Skanseparken og glæder os i øvrigt over det fine valg af
deltagere i denne ansøgte del af projektet. Vi kan pga. begrænsede puljemidler kun imødekomme
ansøgningen med et noget mindre beløb end søgt.

5536

50.000 Non-Space præsenterer et ambitiøst sommerprogram, og kunstrådet ønsker at bakke om aktiviteterne. Vi ser
frem til at møde den ny kunst i Non-Space. Pga. puljens begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke
imødekommes.

5564

40.000 Ansøgningen forekommer kunstrådet veldefineret og klar, og ligesom vi tidligere har støttet FRESH EYES med
midler til residence og udvikling af værker, støtter vi gerne udstillingen, der bliver kulminationen og den
fysiske manifestation af projektet. Pga. begrænsede midler i puljen og mange kvalificerede ansøgninger i
denne runde kan vi kun tilgodese ansøgningen med ent mindre beløb end søgt.

5572

0 Afslag

5578

0 Afslag

5586

15.000 Ansøgningen påpeger, at Aarhus mangler et uafhængigt, offentligt forum for kunst og digitale teknologier. Et
mødested, hvor professionelle kunstnere, der arbejder med digitale teknologier, it-faglige, hackere og
teknologi-interesserede kan mødes, lære om teknologi og dele deres erfaringer i et nyt netværk. Kunstrådet
tror, der kan komme mange fine projekter ud af et sådant forum og ønsker derfor at støtte.
0 Afslag

5594

5596
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Lydenskab

Lydenskabs EU
partnerskab i
SAGN

Tvær.

Seachange Lab Aktiviteter i 2017

Tvær.

Between Music

AquaSonic Kunst der bygger
broer

50.000 Kunstrådet finder ensemblet Lydenskabs deltagelse i projektet SAGN kunstnerisk lovende, og de mange
internationale samarbejder tegner desuden til at kunne være udviklende for ensemblets fremtidige praksis. På
den baggrund støtter Kunstrådet gerne projektet.
0 Afslag

5605

5611

20.000 Kunstrådet anerkender AquaSonic som et kunstnerisk spændende projekt, der fortjener at kunne opføres i de
ansøgte sammenhænge. Planerne for opførelserne er klare, og kunstrådet støtter gerne projektet.
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