
Sag Ansøger Titel Bevillinger Musikudvalgets begrundelse

7326 Helene Tungelund Nevesta's Voice 5.000,00 Nevesta's Voice er en ny, spændende vokalgruppe der fremstår velovervejet i 

sit arbejde med den europæiske sanghistorie. Musikudvalget støtter derfor 

gerne projektet.

7408 Sangselskabet Aarhus Koncertrække 2019: 

Kvinder i Liedkunsten

20.000,00 Sangselskabet Aarhus arbejder fortsat seriøst med at præsentere liedgenren i 

Aarhus. Musikudvalget bifalder programmet og det overordnede tema for 

2019. 

Udvalget opfordrer dog fremadrettet til overvejelser om publikumskontakt og -

udvikling, samt i forlængelse deraf overvejelser om en mere bæredygtig 

økonomi.

7504 Sara Mouritsen MOURITZEN 0,00

7515 Aage Kinch Catch The Breeze - 

Album 2.

0,00

7528 I Just Came From The 

Moon

Pladeindspilning 10.000,00 I Just Came From The Moon arbejder seriøst med deres musik, og 

albumudgivelsen virker fornuftigt timet og godt gennemarbejdet. 

Musikudvalget støtter derfor gerne bandets kommende pladeindspilning. 

7530 Hoeligans Udgivelse og 

promovering af singler

0,00

7533 Camilla Dayyani Lautrup Camilla Dayyani PR 0,00

7534 Hvalfugl Aarhusianske Hvalfugl 

indspiller nyt album i 

England

15.000,00 Hvalfugls projekt fremstår ambitiøst og professionelt, og Musikudvalget 

bifalder gruppens spændende producervalg. Udvalget støtter derfor gerne 

projektet.

7543 Nikolaj Bugge Mix af "Bodies" - 

Røgsignals andet album

0,00



7545 Verden til Herredsvang 6 koncerter i 2019 20.000,00 Festivalen Verden til Herredsvang laver et forbilledligt arbejde med at 

arrangere kvalitetsbårne koncerter inden for en bred palette af rytmiske 

genrer; og med at formidle disse til nye publikumsgrupper i et geografisk 

område, der ellers ikke har mange koncerttilbud. Musikudvalget 

imødekommer derfor gerne denne ansøgning.

7546 Verden til Herredsvang Marienlyst PARK festival 

2019

30.000,00 Marienlyst PARK Festival 2019 viser endnu engang, at det er et spændende 

projekt med et godt og alsidigt program, og Musikudvalget støtter derfor 

gerne festivalen. 

7547 Katrine Rea Stochholm 

Nielsen

Album/bog udgivelse 0,00

7548 Grobund Bandakademi Grobund projekter 2019, 

samlet ansøgning

35.000,00 Musikudvalget glæder sig over tiltaget med det pædagogiske 

udviklingsarbejde, og ser det næste trin med undervisningsmateriale som 

meget spændende og lovende. Udvalget anerkender og bifalder Grobunds 

ideologi og meget værdifulde arbejde, og støtter derfor gerne projekterne. 

Bevillingen kan dog ikke anvendes til jubilæumsfesten. 

7552 Thomas Birch EN:1 - Den Anden 0,00

7555 Thomas Sejthen Thomas Sejthen trio (er) 0,00

7563 Jeppe Mørch Hjøllund Klokke 10.000,00 Musikudvalget anerkender kvaliteterne ved Klokkes frie, farverige og lyriske 

lyd, og ser frem til at se de musikalske ambitioner forløst ved indspilning og 

udgivelse. På baggrund af dette støtter udvalget gerne Klokkes 

debutudgivelse, med undtagelse af udgifter til tryk.

7576 Dina Dánialsdóttir Musikvideo, 2019 15.000,00 Northern Assembly arbejder fortsat seriøst og professionelt, og den nye lyd 

klæder projektet. Bandet fremstår velovervejet ift. udgivelse og strategi, og 

Musikudvalget støtter derfor gerne projektet.



7580 Mads Bonde Ubbesen Indspilning, mixning og 

masterering af EP ved 

Carsten Heller

10.000,00 Klönks arbejde fremstår seriøst og professionelt. Musikudvalget lægger især 

mærke til kreativiteten, det rytmisk stærke vokalarbejde og de legesyge 

arrangementer, og støtter derfor gerne projektet.

7586 Kristian Eriksen Ansøgning om 

supplerende tilskud til 

mix og master af EP

0,00

7591 nikolaj heyman nikolaj heyman - 

november hotel

10.000,00 Musikudvalget anerkender projektets kunstneriske kvalitet og ser frem til at 

høre resultatet.

7594 Heidi Mortenson Spectrum 10.000,00 Heidi Mortenson er en erfaren og reflekteret kunstner. Musikudvalget støtter 

gerne Mortensons nye albumproduktion og derigennem hendes bestræbelser 

på at styrke sin internationale tilstedeværelse.

7600 Frederik Emil Bülow Balvig/Bülow/Christense

n Explorations

0,00

7601 Jakob Bruno Musikvideo, Happy To 

Fail

15.000,00 The New Family er et kunstnerisk lovende band med en stærk stilbevidsthed 

og dygtige samarbejdspartnere. Musikudvalget imødekommer derfor gerne 

denne ansøgning og ser frem til at følge bandets udvikling. Udvalget opfordrer 

til at ansøgeren overvejer medfinansiering.

7603 Oliver Stewart Samzara EP 10.000,00 Samzara er et seriøst arbejdende band, og Musikudvalget støtter gerne dette 

projekt. 

Udvalget opfordrer til at ansøgeren overvejer medfinansiering. 

7604 Thorbjørn Robak With 

Kaas

Bear With Me 0,00

7606 Camilla Overgaard 

Rasmussen

"Det er ganske vist!" 0,00

7608 Jens Viggo Fjord Nielsen Gæstemedvirken m 

violinist Adam Baldyck, 

Polen, og Flamenco Jazz 

Experience

7.000,00 Gæstemusikerne i dette projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og kan bidrage til 

en udvikling af ensemblet. Musikudvalget imødekommer derfor gerne denne 

ansøgning.



7609 Christian Sinding 

Søndergaard

Produktion af plade 

(indspilning, mixing, 

mastering) 

10.000,00 Tales of Murder and Dust er et seriøst arbejdende band. Musikudvalget støtter 

gerne dette ambitiøse projekt, som bl.a. skal styrke bandets muligheder på det 

tyske marked. Udvalget opfordrer til at ansøgeren overvejer medfinansiering.

7614 Anders Rothmann Musikvideo af UUNIT til 

Astronauts 3. Single 

"New York"

7.500,00 Astronaut er et virkelig velspillende og velproduceret band. Musikudvalget 

støtter gerne deres nye videoproduktion, selvom flere kunstneriske 

overvejelser vedr. videoen ville have været ønskværdigt. Udvalget opfordrer til 

at ansøgeren overvejer medfinansiering.

7615 Stine Hjeds Drejer Nielsen Valmai albumudgivelse 

(Part 1, 2 & 3)

12.500,00 Musikudvalget støtter gerne Valmais debutalbum, da det ambitiøse projekt er 

præget af høj kvalitet i sangskrivning og arrangement.

7617 Johannes Gammelgaard 

Lauritsen

Indspilning og udgivelse 

af ny oktetmusik

0,00

7618 Mikkel "Mike" Mike 

Andersen

Mike Andersen - 

Solo/Akustisk Album

10.000,00 Musikudvalget anerkender Mike Andersens betydning for bluesmiljøet i 

Aarhus og støtter gerne dette projekt. Udvalget ser frem til at høre hans 

kommende soloalbum.

7626 Hans Toft-olsen SPECIAL 0,00

7628 Bane Nielsen Musikproduktion og live 0,00

7629 Leif Nielsen Produktion af fysisk vinyl 

EP 2019

0,00

7656 Bo Nielsen Skjelmose Schwarze Fiktion - Bikini 12.500,00 Dette projekt er præget af musikalsk kvalitet, en gennemtænkt strategi og 

gode samarbejdspartnere. Musikudvalget støtter derfor gerne Schwarze 

Fiktions singleproduktion og -lancering.



7240 Jeppe Lavsen Udgivelse af debutalbum 

med fremadstormende 

aarhusiansk band 

Abekejser

15.000,00 Abekejser er et nyskabende og talentfuldt band. Musikudvalget imødekommer 

gerne denne ansøgning. Støtten kan dog ikke bruges til tryk af fysisk CD og 

vinyl.

7371 Bogfinkevej BFV (Album) 20.000,00 Bogfinkevej er et band med personlighed og ambitioner samt vilje og evner til 

at nå ud til et stort publikum. Musikudvalget imødekommer gerne denne 

ansøgning om støtte til bandets debutalbum. Musikudvalget opfordrer dog til 

at ansøgeren overvejer medfinansiering.

7435 Niels Munk Petersen Fantasilaboratoriet 0,00

7499 Lukas Vanggaard Geo Lukas 7.500,00 Musikudvalget vil gerne støtte Geo Lukas. Der lægges i afgørelsen særlig vægt 

på de stærke sange, men også på valget af samarbejdpartnere i den videre 

produktion. Udvalget vil dog opfordre til at ansøgeren overvejer 

medfinansiering.

7508 Felix Anders Facius Fogt Pony Marshall - 

Dobbeltsingle forår 2019

7.500,00 Musikudvalget vil gerne støtte op om den gode udvikling, Pony Marshall er i. 

Det er tydeligt, at Pony Marshall arbejder hårdt og seriøst med deres musik. 

Det skal dog nævnes, at det virker uklart hvilke singler ansøgningen 

omhandler. 

7510 Michael Constantin 

Schade

Llamah 0,00

7517 Thorbjørn Ingemann 

Lervig

Tundra Debut Album 7.500,00 Musikudvalget vil gerne støtte Tundras debutalbum. Tundra er et meget aktivt 

band, og musikudvalget bemærker særligt den karakteristiske vokal og 

nysgerrige tilgang til musikken. Bevillingen kan ikke bruges til tryk af vinyl.

7518 Don't Kill Ivy Strange, Shame, Loss, 

Mask

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Don't Kill Ivy. Udvalget vurderer, at det er et 

vedkommende og involverende projekt med en interessant og lovende kreativ 

proces.



7537 Musikforeningen MONO Rock The Region 2019 20.000,00 Musikudvalget bifalder Rock the Region's arbejde med at opkvalificere bands i 

hele regionen. Fremadrettet ser musikudvalget gerne et øget fokus på 

udvikling af den musikalske/kunstneriske kvalitet, og ikke kun det formidlende 

aspekt. På baggrund af dette støtter udvalget gerne Rock the Region. 

7553 Jacob Faurholt Album projekt 7.500,00 Musikudvalget vil gerne støtte Jacob Faurholts kommende album. 

Musikudvalget vurderer at en mere bredtfavnende produktion vil styrke 

projektet.

7556 Jonas Fjelsted Jensen Baby Did a Bad Thing - 

Debutalbum

20.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Baby Did a Bad Thing's debutalbum. Udvalget 

bifalder den høje kunstneriske kvalitet samt valg af producer og ser frem til at 

følge bandets videre færd.

7562 Mihai - Ioan Marmureanu Kraken 0,00

7564 Jacob Frederiksen Hunger - Produktion af 

selvbetitlet LP

0,00

7566 Ida Matthiesen Bleach 0,00

7567 Niels Bach Storgaard Niels Bach Storgaard Trio 

feat. Jim Black

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Niels Bach Storgaard Trio. Jim Black er et 

verdensnavn indenfor sit felt, og udvalget ser frem til at høre resultatet af 

dette triosamarbejde.

7571 Travellor // Eionofeom Produktion og udgivelse 

af fuldlængde vinyl

0,00

7573 Bellbird Serenade 0,00

7593 Anders Ahle Krogh Indspilning og 

produktion af album

15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte dette projekt. Udvalget bifalder, at bandet 

ønsker at fastholde en lo-fi lyd, men samtidig indspilningsmæssigt øge 

kvaliteten. Udvalget vil dog opfordre til at ansøgeren overvejer 

medfinansiering.  

7597 Maria Malmø What Remains When 

Everything Has Settled 

Down

0,00



7599 Johannes Berg Debutudgivelse med 

improvisationsduoen Hej 

Johannes

5.000,00 Musikudvalget anerkender Hej Johannes' nysgerrighed og bevidsthed om 

deres klangunivers, og imødekommer derfor gerne ansøgningen.

7602 Sofie Gerup Værker for en 

atmosfære // Œuvres 

pour une atmosphère

0,00

7605 Christian Windfeld Mockunas/Windfeld -

Sexy Music-

10.000,00 Musikudvalget vurderer, at det improvisatoriske samspil fungerer rigtig godt, 

og at Mockunas/Windfeld har en stærk evne til at skabe form. Udvalget 

støtter derfor gerne dette projekt.

7610 Yasmin Cevik Historier Fra Regnbuens 

by (Album)

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Historier fra Regnbuens by. Udvalget vurderer, 

at de beskrevne samarbejdspartnere kan være med at til at styrke projektets 

kvalitet yderligere. 

7611 Sarah Kirstine Wichmann 

Matthiessen

Rigmor 10.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Rigmors EP, da udvalget ser potentiale i bl.a. 

den musikalske kerne og relationen til Michael Strunge i det lyriske univers.

7612 Asbjørn Hvelplund Verdens Sidste Ide 15.000,00 Musikudvalget anerkender bandets livlige lyd og kreative arrangementer, og 

finder tillige overvejelserne for udgivelsen fornuftige. Udvalget støtter på den 

baggrund gerne Verdens Sidste Idés indspilningsaktiviteter.

7616 Ben James Andrews Farlige Typer i Modlys - 

Klostergade

0,00

7619 Clara Overby Drew TVÆRS 0,00

7620 Christian Windfeld Interaktiv udgivelse for 

lykkebækken

10.000,00 Musikudvalget bifalder Windfelds evne til at udforske og iscenesætte 

instrumentet. 

Udvalget ser et potentiale i at afsøge muligheder for installation af værket, 

med henblik på at maximere værkets rækkevide i offentligheden. 

På denne baggrund støttes projektet. 



7622 Erlend Benjamin Eggestad Produktionsrejse til 

Marokko

15.000,00 Musikudvalget finder det musikalske materiale fængende, og planerne for 

videoproduktion afspejler reflekterede overvejelser omkring forbindelsen 

mellem musikalsk og visuel æstetik. På denne baggrund støttes projektet.

7624 Lasse Sonne Lasse Sonne Debut-EP 7.500,00 Musikudvalget vil gerne støtte Lasse Sonnes Debut-EP. Udvalget anerkender 

bandets energiske lyd, og ser frem til at se de musikalske ambitioner blive 

indfriet i de kommende indspilninger.  

7416 Rikke Pertou Mach Ensom først (arb.-titel) 0,00

7430 Mette Dahl Kristensen Pladeprojekt i to dele 30.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte WHO KILLED BAMBI's ambitiøse pladeprojekt 

og glæder sig over gruppens indsats med at bygge bro mellem pop og den 

klassiske musiks æstetik.

7531 Blood Sweat Drum + Bass Blood Sweat Drum + 

Bass

100.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte Blood Sweat Drum + Bass. Udvalget påskønner 

bigbandets evne til at opretholde en høj koncertaktivitet og dets sans for at 

sætte vedkommende og genrebrydende projekter i verden. Derudover 

fremstår visionerne for orkestrets fremtid velovervejede og 

velargumenterede.

7539 Aarhus Unge 

Tonekunstnere

Koncertaktiviteter 2019 75.000,00 Musikudvalget anerkender AUT's rolle som samlingspunkt og bindeled mellem 

kunstnere i et felt der spænder bredt indenfor lydkunst i musikmiljøet i 

Aarhus. Udvalget finder foreningens produktioner interessante og værdsætter 

valgene af samarbejdspartnere.  

Musikudvalget påskønner foreningens PR-mæssige bestræbelser på at 

maximere rækkeviden af dens koncertaktiviteter. På baggrund af dette støtter 

udvalget gerne AUT.

7540 Tony Nguyen Gennemførelse af 

Aarhus 

Kammermusikfestival 

2019

20.000,00 Musikudvalget anerkender kvaliteten af Aarhus Kammermusikfestivals 

program, men savner dog en mere gennemarbejdet PR- og finansieringsplan. 

På baggrund af dette har udvalget besluttet at imødekomme ansøgningen.



7550 NJYD NJYD.NYT.NORDISK 15.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte NJYDs koncertaktiviteter i 2019 på baggrund af 

deres ambitiøse og professionelle arbejde med og udforskning af deres 

format. 

7551 Vokalgruppen Concert 

Clemens

Concert Clemens 2019 100.000,00 Musikudvalget bifalder Concert Clemens' evne til kvalitetsbevidst at favne 

såvel et traditionelt som et nyskabende repertoire samt indgå i tværæstetiske 

koncert- og indspilningsaktiviteter. Derigennem er ensemblet med til at 

fremme kortraditionen i Aarhus og Danmark. Udvalget savner dog yderligere 

overvejelser i forhold til medfinansiering af aktiviteter i 2019. På baggrund af 

dette støtter musikudvalget gerne Concert Clemens.

7557 Lasse Pedersen Kingdom Blue - Prism Of 

Light

0,00

7561 Foreninegn 458 Recomposed Music 

Matters

45.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte projektet Recomposed Music Matters, og 

glæder sig over det høje kunstneriske ambitionsniveau, samarbejdet med de 

store tyske musikprofiler samt fokuset på publikumsudvikling og udfordring af 

koncertformatet.

7568 Aarhus Folk Festival Aarhus Folk Festival 

2019

40.000,00 Folkene bag Aarhus Folk Festival har siden festivalens start vist et lovende 

engagement i Aarhus. Derved er de med til at fremme genrens rodfæstelse i 

byen. Udvalget anerkender festivalens bidrag med at præsentere 

kvalitetsbetonede navne indenfor genren bredt set - en indsats der er med til 

at udfordre genrebegrebet. Musikudvalget påskønner festivalens samarbejder 

på både kommunalt og nationalt plan. På baggrund af dette støtter udvalget 

gerne Aarhus Folk Festival. 

7572 ZRN Karriereudvikling (ifbm. 

udgivelse og 

Internationalt fremstød)

10.000,00 Musikudvalget anerkender karrieremuligheden ved deltagelse på SXSW-

festivalen som et vigtigt skridt i ZRN's udvikling, og bevilger derfor gerne støtte 

til PR- og rejseudgifter forbundet med koncerten.

7574 TAPE / Foreningen Drifters TAPE nye initiativer 2019 0,00



7575 SPOR festival UP CLOSE AND 

PERSONAL 

10.000,00 Musikudvalget vil gerne støtte det musikdramatiske værk UP CLOSE AND 

PERSONAL. Udvalget påskønner det fokus, som SPOR Festival har i sit valg af 

kunstnere til dette projekt. Festivalen sætter derved Aarhus på verdenskortet 

indenfor nyere lydkunst. Udvalget ser frem til at se en genopførelse af værket.

7578 Seeloya IVS Aarhus Calling 30.000,00 Aarhus Callings sangskrivningscamp beviser fortsat sit værd for både lokale, 

nationale og internationale sangskrivere og producere. Musikudvalget glæder 

sig i særdeleshed over Aarhus Callings evne til også at finde nye, unge og 

lokale talenter, og støtter derfor gerne projektet endnu engang.

7579 Rasmus Barslund Aarhus Techno District 

2019

25.000,00 Aarhus Techno District har siden 2016 arrangeret succesfulde 

technoarrangementer i Aarhus, og Musikudvalget støtter også fortsat gerne 

arrangementerne. 

Udvalget savner dog medfinansiering og overvejelser omkring 

arrangementernes fremtidige økonomiske bæredygtighed. 

Disse forhold bedes beskrevet i en supplerende mail til Kulturforvaltningen.

7587 Rasmus Bredvig Live at Tapetown 2019 15.000,00 Live at Tapetown har allerede vist sig som en vigtig repræsentant for 

Lydhavnens mangfoldige profil udadtil. Musikudvalget anerkender den flotte 

kvalitet af videoer, og støtter derfor også gerne projektet det kommende år.

7588 Barbershopkoret BarbAros Deltagelse i Nordiske 

Mesterskaber i 

Barbershop, april 2019

10.000,00 Musikudvalget anerkender at Barbershopkoret BarbAros arbejder seriøst og 

har løftet sit kunstneriske niveau. Koret medvirker til at udvikle Aarhus som 

korby. Musikudvalget vil derfor gerne støtte korets deltagelse i de nordiske 

mesterskaber i barbershop i 2019.



7598 DOT DOT 2019 40.000,00 Musikudvalget støtter gerne dette projekt. I ansøgningen fra DOT-festivalen 

glæder udvalget sig bl.a. over de reflekterende og videndelende elementer 

samt planerne om samarbejde med Strøm Festival og DIEM. Udvalget håber at 

bestræbelserne kan bidrage til at samle og styrke hele Aarhus' elektroniske 

musikmiljø. Udvalget ser frem til at DOT afvikles i det gamle amtssygehus i 

Tage Hansens Gade. Hvis afviklingsstedet ændres, vil udvalget gerne 

informeres om dette mhp. en revurdering af ansøgningen. 

7621 Aarhus Sinfonietta Aarhus Sinfonietta: 

Årsansøgning

100.000,00 Aarhus Sinfonietta udfylder en vigtig plads i Aarhus som kunstnerisk 

kraftcenter for Ny Musik. Ensemblet arbejder på internationalt niveau, og dets 

koncertprogram for 2019 ser meget lovende ud. Udvalget værdsætter 

ensemblets planer om en opgradering på områder så som PR, 

publikumsudvikling, talentudvikling og nye samarbejdspartnere. 

Musikudvalget imødekommer derfor meget gerne denne ansøgning.

7623 Foreningen det turkise telt ROOTS&HYBRID 

FESTIVAL 2019

50.000,00 Musikudvalget har valgt at støtte Roots & Hybrid festival 2019. Musikudvalget 

bifalder foreningens arbejde med at præsentere meget interessante bookinger 

i stemningsfulde koncertrammer.

7654 FEUM FEUM Events 30.000,00 Musikudvalget bifalder FEUM's initiativer og støtter gerne foreningens 

aktiviteter. Støtten gives til minimum tre arrangementer i det første halvår af 

2019. Udvalget savner dog overvejelser om medfinansiering af de løbende 

arrangementer og dermed om FEUM's økonomiske bæredygtighed på længere 

sigt. 

 


