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Titel
FEUM Events

Ansøger
FEUM

Bevilling Musikudvalgets begrundelse
Sag
60.000 Foreningen for Elektronisk Undergrunds Musik
5963
(FEUM) vender tilbage med seks arrangementer
bl.a. i samarbejde med Aarhus Volume, Det Tyrkise
Telt og Aarhus Techno District. Musikudvalget hilser
FEUMS bestræbelser på at samle relevante aktører
inden for området velkomne, og støtter
arrangementerne i overensstemmelse med det
fremlagte budget med op til 10.000 kr. pr.
gennemført arrangement (ialt op til max. 60.000
kr.).

Newbees festival 2017 Studenterhus Aarhus

50.000 Newbees festival er en årligt tilbagevendende
festival, der stadig formår at bidrage til udvikling af
byens unge musikliv.
Programmet for 2017 tegner lovende, og der er
gode overvejelser om hvordan der tiltrækkes
publikum, samt klare planer for afviklingen.
Musikudvalget støtter gerne projektet.

5949

Aarhus Folk Festival

Foreningen Kulturgyngen

40.000 Musikudvalget støtter gerne Aarhus Folk Festivals
gode arbejde med at etablere den nye folk-festival
som en tilbagevendende begivenhed.

5877

Sofar Sounds Aarhus

Amalie Christensen

30.000 Sofar Sounds arrangerer og filmer koncerter i
5935
private hjem og på utraditionelle spillesteder.
Musikudvalget finder projektets idé god, og
planlægningen fremstår velovervejet. På den
baggrund vil udvalget gerne støtte projektet med op
til 30.000 kr. - dog max. 2.500 kr. pr. koncert

Projektplan for Sct.
Sct. Pauls Cantori, Aarhus
Pauls Cantori efteråret
2017

30.000 Sct. Pauls Cantori, der består af yngre sangere,
5953
herunder sangstuderende og nyligt uddannede
sangere ved Det Jyske Musikkonservatorium og
Aarhus Universitet, er et kor af høj standard, som i
efterårssæsonen præsenterer et bredt favnende
repertoire fra Luther til Christmas carols.
Musikudvalget støtter gerne aktiviteterne, som har
fundet et trofast publikum langt ud over Sct. Pauls
Kirkens lokalområde.

Keminova Cowboys

Torsten Stistrup Cubel

20.000 Keminova Cowboys består af en række kunstnere
5944
med forskellig musikalsk baggrund, der ønsker at
lave en fælles dansksproget indspilning.
Musikudvalget finder idéen med udgivelsen god og
vurderer, at de medvirkende vil klæde hinanden
godt og på den baggrund støttes projektet.

Oppenheimer 2017

Foreningen Oppenheimer

20.000 Musikudvalget vil gerne støtte Oppenheimer der har 5751
fokus på upcoming-scenen, og som i år har valgt at
styrke dette fokus yderligere, hvilket udvalget hilser
velkomment.
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AARHUS REGGAE
FESTIVAL 2017

Jam link International

20.000 Aarhus Reggae Festival udvikler sig år for år - både i 5970
forhold til kvaliteten af optrædende kunstnere og
det støt voksende publikum. Musikudvalget bakker
gerne op om arrangørernes bestræbelser på at
fortsætte den positive udvikling.

WHO KILLED BAMBI +
(live 2017)

Mette Dahl Kristensen

20.000 Musikudvalget vil gerne støtte Who Killed Bambis
nye koncertrække på forskellige lokationer med
forskellige kunstnere. Udvalget finder det valgte
format kunstnerisk og publikumsmæssigt
interessant og glæder sig over ensemblets succes
med den tidligere koncertrække.

Deltagelse i "Let the
Støtteforening Aarhus
Peoples Sing" i Helsinki Pigekor

5851

20.000 Aarhus pigekor vandt i 2015 den internationale kor- 5912
konkurrence ”Let the Peoples Sing” og har bevist at
de er ét af de førende kor i deres felt.
Musikudvalget bifalder det engagerede arbejde og
vil gerne støtte korets koncert og rejse til Helsinki i
20.000 "I Think You're Awesome" præsenterer et
5932
spændende genremix, de selv betegner "Indie-jazz".
Bandet fortsætter en interessant udvikling og
afsøger dygtigt nye musikalske stemninger og
sammensætninger. Musikudvalget støtter gerne
projektet.
15.000 Musikudvalget vil gerne støtte Just Like Django, da 5898
udvalget finder orkestrets kompositioner og den
musikalske udførelse både charmerende og
forfriskende.

I Think You're
Awesome - Kiss Your
Darlings

Jens Mikkel Madsen

Indspilning af De
Nouveaux Chemins,
nye veje mellem jazz
og sigøjner-, folke- og
verdensmusikken

Just Like Django

Indpilning

Katrine Stochholm

15.000 Musikudvalget finder, at Katrine Stochholm's
5908
kompositioner er af høj kunstnerisk kvalitet og at
samspillet mellem musik og tekst er gennemført og
rørende. Udvalget vil derfor gerne støtte projektet.

Musikerdag Aarhus
2017

ORA - Organisationen af
Rytmiske
Amatørmusikere

Turquoise Sun debut
LP

Frederik Fjordside Linde

15.000 Musikudvalget anerkender den stigende interesse 5918
for Musikerdag Aarhus og finder temaer og foredrag
relevante. Udvalget vil derfor gerne støtte projektet,
men opfordrer til, at der ydes en særlig indsats for
at sikre en mere ligelig kønsfordeling blandt
deltagerne i arrangementet.
15.000 Musikudvalget vil gerne støtte Turquois Suns
5923
debutalbum, da musikken er levende og velskrevet.
Derudover er planen for udgivelsen og budgettet
velovervejet og gennemarbejdet.

Astronaut

Anders Rothmann

15.000 Astronauts "elektropop"-numre fremstår godt
komponerede og med en original sound, og valget
af mixer virker rigtigt. De vedlagte demoer er
vellydende og lover godt for en kommende
udgivelse. Musikudvalget støtter derfor projektet.
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Pladeindspilning

Badmutha Entertainment

I'LL BE DAMNED plade Stig Gamborg Hansen
2

Deltagelse i European EVE
Choir Games, Riga
2017

15.000 The New Family ønsker med søskendetrioens andet 5955
album at bygge videre på de positive resultater fra
debut'en, der bl.a. sikrede projektet
opmærksomhed fra P3 og Spot Festival.
Musikudvalget vil gerne bidrage til disse
bestræbelser med en støtte øremærket studie, mix,
mastering og promotion.
15.000 Musikudvalget vil gerne støtte I'll Be Damned.
5782
Bandet er efter udvalgets opfattelse i en god
udvikling og har lagt seriøse og relevante planer i
forhold til udgivelsen.
15.000 Musikudvalget vil gerne støtte EVEs deltagelse i
5875
European Choir Games i Riga, da udvalget finder
koret af høj standard. Specielt arbejdet med nye
improvisations-metoder virker interessant og
frugtbart i sammenhængen.

Live On Stage - Uffe
Steen Trio & Vestbo
Trio

Michael Vestbo

15.000 Musikudvalget vil gerne støtte Michael Vestbo's live- 5916
album, da musikken er velspillet, og energien i liveindspilningen er overbevisende.

Jeanette Bonde debut EP

Jeanette Bonde
Mikkelsen

15.000 Jeanette Bonde besidder en overbevisende vokal og 5946
leverer popmusik med en god substans. Der er gode
og klare planer for udgivelsen. Musikudvalget
støtter gerne projektet.

Yugen (tidligere
Diamond Drive):
Produktion, mix og
mastering af EP

Troels Pedersen

Til udgivelse og
produktion af EP

Modest I/S

Yune dobbeltsingle

Tobias Andreassen

15.000 Metalbandet Yugen forener i sit nye materiale solidt 5957
musikalsk håndværk med lyst til kunstnerisk
udvikling. Musikudvalget støtter gerne bandets
bestræbelser på at forny genren på sin kommende
debut-EP.
15.000 Musikudvalget vil gerne støtte Modest's 2. EP.
5909
Udvalget anerkender bandets seriøse arbejde og
finder musikken og især sangskrivningen af høj
kunstnerisk kvalitet. Derudover har bandet klare
ambitioner både kunstnerisk og
markedsføringsmæssigt.
15.000 Yune spiller en meditativt klingende musik, der på 5938
samme tid er rig på dynamik. Bandet synes at være i
en god udvikling, som musikudvalget gerne støtter.
Valget af producer lover godt for den kommende
udgivelse.

Moon Loves Honey

Jeppe Dengsø

10.000 Musikudvalget finder, at Moon Loves Honey har en 5910
gennemført og overbevisende lyd og vil gerne støtte
bandets produktion af en musikvideo.

EP #2

Beneath the Silence

10.000 Beneath the Silence spiller hård rock/metal med en 5924
stærk energi og på velfungerende vis inden for sin
genre. Demoerne er vellydende og lover godt for en
kommende udgivelse. Musikudvalget støtter gerne
projektet.
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Animeret Video til
sangen THIS TIME

Mikkel (Mike) Andersen

10.000 Musikudvalget bifalder idéen om en animeret video 5925
til sangen This Time. Nummeret er dygtigt og
stilsikkert fremført, og den skitserede plan for
videoen er velovervejet og klar. Udvalget støtter
gerne projektet.

Indspilning/Produktion Leif Nielsen

10.000 The World State's nye sange tegner lovende for
bandets videre udvikling, og Musikudvalget støtter
gerne bandets kommende indspilningsprojekt.
Udvalgets støtte er øremærket produktion og mix,
hvorimod eksemplarfremstilling (tryk, pres m.v.)
ikke støttes.

LHUMA EP 2017

Marie-Louise Grund
Petersen

10.000 Lhumas EP projekt tegner, vurderet på baggrund af 5974
det fremsendte materiale lovende, og
Musikudvalget støtter gerne den videre udvikling.
Udvalgets støtte kan anvendes til indspilning/mix
men også gerne til velgennemtænkte PR-tiltag, idet
udvalget opfordrer til, at der udfærdiges en egentlig
lanceringsstrategi for projektet.

Vås Debut EP

Rasmus Søe

10.000 Vås har med sit underfundige tekstunivers og
iørefaldende melodimateriale chancen for at
markere sig positivt i den "syng-dansk" bølge, der
for tiden præger både radio og live-scene.
Musikudvalget har på den baggrund valgt at støtte
indspilning/mix af bandets debut-EP.

Dust Shines

Jens Jefsen

10.000 Musikudvalget anerkender pianisten Martin Schack 5874
og bassisten Jens Jefsens høje musikalske niveau og
finder den planlagte udgivelse relevant. Udvalget
støtter gerne projektet.

Album-udgivelse

Total Hip Replacement

10.000 Musikudvalget anerkender Total Hip Replacements 5921
udvikling, og finder planen for udgivelse
velargumenteret og gennemarbejdet. Udvalget vil
derfor gerne støtte bandets debut-album.

Produktion af "Sitios"

William Kudahl

7.000 Musikudvalget vil gerne støtte udgivelsen Sitios, da 5947
udvalget finder musikken dragende og kunstnerisk
interessant. Udvalget gør opmærksom på, at der
ikke gives støtte til tryk/pres af vinyler.

Soneros 2017

Sabre Farcuh

6.000 Musikudvalget vil gerne støtte Soneros koncert i
5854
Aarhus, da udvalget finder foreningens arbejde med
live-salsamusikken prisværdigt og vigtigt for
bredden og kvaliteten i byens musiktilbud.
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Distance mastering +
Songwriters Summit

Jes Meinertz Byg

5.000 Musikudvalget vil gerne støtte Distance, da udvalget 5690
ser et potentiale, der dog stadig skal afsøges og
udvikles - hvorfor udvalget også gerne vil dedikere
1500 kr. af støtten til Songwriter Summit.

Samzara EP

Victor Sousa Christiansen

5.000 Samzara spiller ny rockmusik med kant, og
musikudvalget finder sangene vellydende og
interessante. Det ansøgte beløb ligger uden for
udvalgets umiddelbare rækkevidde, men udvalget
støtter gerne bandets videre udvikling.

5911

PRODUKTION AF
XYLOFONER

Foreningen HURRAURA

5.000 Musikudvalget vil gerne støtte Hurraura projektet,
der omfatter konstruktion og bygning af xylofoner
til undervisningsbrug og koncerter med
samspilsholdet.

5824

CLASH til Kulturnat på Thor Arnarsson
Island

5.000 Musikudvalget har valgt at støtte CLASH' koncert-tur 5868
til Islands kulturnat, da udvalget finder orkestrets
musikalske udtryk interessant og relevant i
sammenhængen.
5.000 Det musikalske udtryk er interessant og besidder en 5943
vis originalitet. På den baggrund ønsker
Musikudvalget at støtte projektet. Dog støttes der
med et mindre beløb, da det skitserede projekts
omfang vurderes alt for omfattende set i forhold til
projektets nuværende udvikling.

Professor Pus Musikvideoer &
Debutalbum

Nana Cecilie Gaardsted
Bøvling

Ep
elektronisk/akkustisk

Kamille Lindholm

Discontentious EP
Nu kommer lyset - nye
fortolkninger af
Johannes V. Jensens
naturdigte
Code Elektro TRIADS
Båd EP
The Broken Beats - The
End (album)
Northern Assembly
musikvideo,
debutalbum
Sonic Moon

Lasse Patrick Foley
Henrik Platz

-

Afslag
Afslag

5848
5865

Martin Ahm Nielsen
Jeppe Dengsø
Kim Munk

-

Afslag
Afslag
Afslag

5867
5887
5905

Northern Assembly

-

Afslag

5906

Emil Damgaard Andersen

-

Afslag

5920

November Reunion
Source of Curves
live foyn friis

Steffen Brix Serup
Jeppe Toubro
Live Foyn Friis

-

Afslag
Afslag
Afslag

5927
5945
5948

5.000 Kamille Lindholms musikalske udtryk er fortsat
søgende, men rummer efter Musikudvalgets
opfattelse stort udviklingspotentiale. På den
baggrund støtter udvalget gerne EP-indspilningen.
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Støtte til indspilning og
produktion af minialbum
Trio Saga Der står en
lind
Johannes
Gammelgaards ABC
debutudgivelse
Ellen EP

Tobias Sachse Mogensen

-

Afslag

5954

Niels J Filt Kristensen

-

Afslag

5958

Johannes Gammelgaards
ABC

-

Afslag

5961

Kristian Vissing
Søndergård
Never Ending Shanghai Signe Bisgaard - Never
i Ridehuset med
Ending Shanghai
Jasmine Chen (CN)

-

Afslag

5962

-

Afslag

5972

Deltaburst - Album
Udgivelse
Acoustic Spaces - The
Story of a building:
VANDTÅRNET

Newbeat Music for
(Deltaburst)
Gorm Askjær

-

Afslag

5890

-

Afslag

5901

Aarhus/Tapetown
Sessions
Abekejser Goes Viral

Rasmus Bredvig

-

Afslag

5919

Adrian Christensen

-

Afslag

5926

Beundrer / Nuet EP
Heidi Mortenson
Arbejdsophold Stine Kloster
kompositorisk arbejde
og indspilning

-

Afslag
Afslag

5929
5952

Groovebuddy
LAND
A Lucid Dream
Århus-gospel i New
York
Nordre Rønner
Drop Dead Disco - EP

Jens Kristian Dam
Christen Brunsgård
Nanna Prip Pedersen
Gospelkoret REJOICE

-

Afslag
Afslag
Afslag
Afslag

5973
5766
5774
5878

Anders Ørbæk
Lasse K. H. Pedersen

-

Afslag
Afslag

5883
5889

Loka Leikur
Fuldlængde album
2017
Åben koncert med 3
elitekor
Jeg er kommet for at
slå tiden ihjel
Undersøgelse og
udforskning af japansk
elektroakustisk, ny
klassisk og traditionel
musik samt
instrumentation deri

Aksel Striim
Rasmus Normand

-

Afslag
Afslag

5899
5913

Støtteforeningen for
Aarhus Pigekor
Frederik Langkjær

-

Afslag

5914

-

Afslag

5922

Tobias Sejersdahl
Mikkelsen

-

Afslag

5933

Korrejse til Wien

Koret Fryd

-

Afslag

5939
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Debutalbum for out of Christian Dietrichsen
the woods "Silence
You with Love".

-

Afslag

5940

Motion pictures
bowed and plucked
Indspilningsprojekt,
Morten BACH Band

Frederik munk Larsen

-

Afslag

5942

Troels-Henrik B.
Krag/Morten BACH Band

-

Afslag

5956

“Tid til fornyelse”

Mikko Mansikkala Jensen

-

Afslag

5960

Luke Cool

Steffen Dalsgaard Hansen

-

Afslag

5967
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