
Tildelinger Her og Nu puljen 2017
Sagsnr. Ansøger Titel Ansøgt beløb Indstilling Konsulent begrundelse

6364
Jorge Ignacio Muñoz Navarro Gellerup møder Latinos

10.000,00 0,00

6117

ahmad el-dirawi black top team

10.000,00 10.000,00 Der er tale om genoplivning af et gammelt projekt, som havde pæn stor 

succes. Der er gode visioner for projektet, som også falder indenfor Gellerup 

Kulturmidlers formål. Ansøgningen kan derfor imødekommes med et tilskud.

6300

Arabisk Dansk KulturHus Arabisk Kulturaften

10.000,00 10.000,00 Arabisk Dansk Kulturhus arbejder ihærdigt for at sætte kultur på dagsordenen i 

Gellerup gennem forskellige kulturarrangementer. Det er et arbejde 

projektgruppen anerkender og derfor tildeles ansøgningen støtte, i det 

arrangementet falder indenfor Her og Nu puljens formål. 

5455
UBUNTU AFRO COMMUNITY Ubuntu Sommerfest 2017

125.000,00 0,00

5470

MICHAU+ APS Arkitektur - Gellerup

10.000,00 10.000,00 Projektet lyder spændende og relevant i forhold til den transformation 

Gellerup går igennem lige nu.

Vi har ved tildelingen af midler lagt vægt på, at udviklingen sker i samarbejde 

med de lokale samarbejdspartnere.

I forhold til guidede tur i området, skal vi bede jer kontakte Pia Katballe 

Sørensen, som har viden om andre lignende aktiviteter i Gellerup.

5485

365TEKSTER Rap på nye måder

10.000,00 10.000,00 Der er tale om en sjov og god idé, som vil synliggøre de unges tekster på en ny 

og ung måde.

5499

Helle Højfeldt Mosegaard Hansen Hits med skraldet i Rumstationen

10.000,00 10.000,00 Skrald er et godt tema i Gellerup. Projektet er fint og ligger indenfor det puljen 

kan støtte.

Pengene gives ikke til forplejning.

5504

Maria Griniuk Brisson Workshop for børn "The Unbody"

10.000,00 10.000,00 Der er tale om et spændende projekt, som falder ind under formålet med 

projektet. Hvis der er plads til flere skoleklasser i projektet, vil vi opfordre dig 

til at tage kontakt til Lykkeskolen.

5506 PUNKT & FELT Gellerup Green Loop 10.000,00 0,00

5689

GOBAAD KULTUR FORENING Somalisk Film Dage

10.000,00 10.000,00 Der er tale om et nyt og spændende samarbejde mellem Gobaad Kultur 

Forening, Øst for Paradis og Dansk Film Institut, som projektgruppen ser frem 

til at følge. Da arrangementet falder indenfor Her og Nu Puljens formål, kan 

der tildeles støtte.



5736

DAVID RAMIREZ GOMEZ Horisonter

10.000,00 10.000,00 Horisonter er et spændende projekt, der ligger godt i tråd med Her og Nu 

puljens intentioner om at støtte mindre kunst- og kulturprojekter. Der er 

ligeledes tale om et godt samarbejde med en af de stærke kunstaktører i 

Gellerup.

5755

UngiAarhus Gellerup-Toveshøj Kan vi nedbryde fordomme med kultur?

10.000,00 10.000,00 UngiAarhus har sammensat et spændende program i København, og har sat 

outputtet ind i en god sammenhæng med det øvrige program omkring 

Gelleraps. Turen til København har således et godt perspektiv, hvor fokus ligger 

på unge og hvorledes kunst og kultur kan bidrage til øge unges medborgerskab.

5763
Somaliske Gadebørns Forening Ungeworkshop

10.000,00 0,00

6027

FORENINGEN INSTANT CITY Mini festival

10.000,00 10.000,00 Projektgruppen finder mini festivalen rigtig spændende. Det er en god ide med 

både aktiviteter og workshops, som kan være med til at skabe synlighed om de 

spændende initiativer der foregår i Gellerup. Vi er derfor glade for at kunne 

støtte med det fulde beløb.

6039

FO-AARHUS Kosmos

10.000,00 10.000,00 Projektgruppen finder denne forestilling interessant og at teaterprojektet 

bestemt kan være med til at åbne op for Gellerup og tiltrække et stort 

publikum. Vi er derfor glade for at kunne støtte med det fulde beløb.

6043
Jorge Ignacio Muñoz Navarro Børnenes Kunst fernisering 

10.000,00 0,00

6060
INTERKULTUR kudisk danse præsentation

10.000,00 0,00

6068

Lars Henningsen/ KKArt 

Gellerup Luftfoto Vi flyver - og tegner - som vinden 

blæser. Del 2

10.000,00 10.000,00 Projektgruppen ser projektet om luftfoto af Gellerup som en spændende ide 

og en rigtig god måde at involverervoksne, børn og unge på, samtidig med at 

den dokumenterer forandringerne i Gellerup. Samtidig er der et godt 

samarbejde med Sigrids Stue. Projektgruppen er derfor glade for at støtte 

projektet, og ser frem til at se frugten af dette projekt.

6074

MADBATS IDRÆTS FORENING Old boys kulturfest

10.000,00 10.000,00 Projektgruppen ser positivt på at flere foreninger her giver et bidrag til 

kulturfesten og vi ved fra tidligere at netop fodboldturneringen trækker mange 

mennesker til. Samtidig finder projektgruppen det rigtig spændende at 

kombinere turneringen med en kulturfest. Tilskuddet dækker ikke udgifter til 

forplejning.

6141

VIS MOOT AARHUS

Deltagelse i Procedurekonkurrencen Willem C. Vis 

Internaitonal Commercial Arbitration Moot

10.000,00 0,00

6311 LATINOKVARTERET kulturmix gellerup møder latinos 10.000,00 0,00



6524 PUNTLAND DIASPORA FORUM 

DENMARK Festaften for Gellerup aktivt medborgerskab

10.000,00 0,00

6532
Joel Foighel Meningsfulde Måltider

5.000,00 0,00

6504
HELPING HAND Indendørs fodboldturnering på tværs

5.000,00 0,00

6517 DEN AKTIVE UNGDOMSFORENING 

(DAU) Uddannelse blandt Somalisk Unge

10.000,00 0,00

6518
NEIGHBOURHOOD REMARKS Tegneskolens Nytårsudstilling

10.000,00 0,00

365.000,00 130.000,00


