
Referat fra Gellerup Kulturmidler, Den store pulje, 1. ansøgningsrunde 2017

Sag Titel Ansøger Ansøgt 

beløb

Bevilling Indstilling

4987 Flaskeheltene Khaled Ahmed Dakhil Jerah          18.500,00           18.500,00 

Der er tale om et sympatisk projekt, som der er et udviklingspotentiale i. Derfor vil vi bede dig overveje, hvordan 

projektet kan tænkes videreført, når det er overstået. Kan projektet for eksempel tænkes sammen med flere og andre 

aktører som eksempelvis Instant City, Skovgaardsparken, Byparken og Klubberne i Gellerup/Toveshøj?

Gellerup Kulturmidler er kunst og kulturmidler. Derfor beder vi dig have et ekstra stort fokus på det kunstneiske udtryk, 

så skraldespandende bliver interessante at se på.

5050

Show og workshop: unge 

kulturfestival - Gellerup 

afdeling. BLOCK BEVÆGELSE          55.000,00           55.000,00 

Der er tale om et vigtigt projekt, som kan være med til at binde unge i Gellerup sammen med unge fra andre dele af 

Aarhus. 

Projektet er med til at vise en af de unikke aktiviteter der er i Gellerup - cirkus - og dermed er det med til at brande 

Gellerup og åbne området op overfor resten af byen.

Den europæiske dimension i projektet støtter godt op om Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det er en god 

idé at tidligere Cirkus Tværs unge inviteres hjem til Gellerup, så de kan vise de yngre cirkus unge, at der er en 

uddannelsesmæssig vej at gå indenfor cirkus.  På den måde understøtter projektet også kunstnerisk talentudvikling.

5056

Skriveværkstederne i 

Gellerup 2017 365TEKSTER        120.000,00           70.000,00 

365Tekster har gennem længere tid arbejdet på at etablere et litteraturmiljø i Gellerup med udgangspunkt i Gellerup 

Bibliotek. Det er godt at se, at der nu tænkes i samarbejde med flere forskellige aktører i Gellerup og andre locations, så 

det bliver muligt at komme ud til en større målgruppe. Projektgruppen håber det i kraft af Gellerup Bibliotek og de nye 

samarbejdspartnere vil blive muligt at få forankret skrivemiljøer i Gellerup.

5140 Eridringens dissonans Maj Hasager          50.000,00           50.000,00 

Projektet Erindringens dissonans spiller på flere niveauer, hvilket gør det til et meget givende projekt. Der er dels tale om 

et kunstnerisk projekt, som initierer at der indsamles billeder fra Gellerup, som digitaliseres og gemmes for eftertiden. 

Derudover rummer projektet kompetenceudvikling i forhold til fotografering og formidling. At der samarbejdes med flere 

forskellige aktører i Gellerup er et stort plus.

5160 Kvinder er kvinder bedst 365TEKSTER        110.000,00                         -   Afslag

5166

Udvikling af sækkepibe- og 

trommeorkester RAMALLAH SPEJDER          50.000,00           50.000,00 

Ramallah Spejderne har længe arbejdet hårdt på at få etableret et sækkepibe- og trommeorkester. Det er positivt at se, 

at projektet nu også omfatter et samarbejde med Ungdomsskolen og at Det Boligsociale Fællessekretariat er gået ind 

med et tilskud til projektet. 

Gellerup Kulturmidler støtter også denne gang men vi ønsker at pointere, at puljen ikke på sigt kan finansiere udgiften til 

underviser. Der skal således tænkes i andre finansieringsmuligheder som eksempelvis kan være elevbetaling, sponsorater 

og indtægter ved optrædender ved diverse arrangementer.

5168 Jafra Danseforestilling ARABISK DANSK KULTURHUS        150.000,00         120.000,00 

Projektgruppen vil gerne støtte op om denne nye produktion med Jafra Danserne, som skal instrueres af en anerkendt 

international koreograf.

Ved at samarbejde med en international koreograf håber vi, at der skabes en danseforestilling af så høj kvalitet, at der 

efterfølgende kan arrangeres en turné.

Information om endelig valg af koreograf samt indgåelse af kontrakt med vedkommende ønskes sendt til 

Kulturforvaltningen.

5169 Arabisk Kultur Mix ARABISK DANSK KULTURHUS        129.000,00                         -   Afslag

5170 Palæstina Filmdage 2017 ARABISK DANSK KULTURHUS          49.500,00                         -   Afslag

5172

Gellerup Filmværksted 

møder Rap Akademiet FONDEN ÅRHUS FILMVÆRKSTED        129.000,00         129.000,00 

Projektet tildeles midler, fordi der er tale om en ny indsats i Gellerup og et nyt spændende samarbejde, som vi forventer 

os meget af. Indsatsen har fokus på talentudvikling og der arbejdes på tværs af genrer, hvorved unge opnår god indsigt i 

andre unges kunstneriske arbejde og udtryk.

5178 Rumstation Gellerup FORENINGEN INSTANT CITY          60.000,00                         -   Afslag

5181 Fredsklubben (Arbejdstitel) Nicolai Lund Juhler          65.000,00           65.000,00 

Projektet tildeles midler fordi det er spændende og fordi det  samler og involverer mange forskellige aktører i Gellerup. 

I en tid med megen fysisk forandring i Gellerup, bidrager projektet med synlige aktiviteter, som vil sprede glæde og skabe 

samspil i Gellerup. 

Derudover er der tænkt i en god økonomisk model for projektet.

986.000,00       557.500,00        


