
Sag nr. Projekttitel Ansøger Ansøgt beløb Indstilling Konsulent begrundelse

5704 Etnisk kunstproduktion Somaliske Gadebørns Forening 50.000                         30.000                      

Projektgruppen finder dette projekt er interessant og relevant for Gellerup og projektgruppen har 

derfor reserveret midler til projektet, som gives under forudsætning af:

1. Der skal afholdes et udviklingsmøde med to af projektgruppens medlemmer.

2. Der skal udarbejdes en mere uddybende projekt- og tidsplan. Her skal der bl.a. redegøres for:

 a. Hvordan kvinderne rekrutteres.

b. Der skal foreligge underskrevne samarbejdsaftaler. Vi opfordrer jer til at undersøge muligheder 

for at indgå i et samarbejde med Gazelle Farmen og Nicheforeningen.

c. Der skal redegøres for hvordan indsatsen forankres i Gellerup. 

Der gives ikke penge til forplejning, og heller ikke til køb af pc og printer

5732 Somalisk erindringer Gobaad kultur forening 155.000                       155.000                    
Projektgruppen syntes at dette er et spændende teaterprojekt og med gode samarbejder imellem. 

Vi vil gerne anerkende dette, og støtter derfor projektet med det fulde beløb

5738 SIGRIDS STUE Sigrids Stue / Neighnourhood Remarks 150.000                       150.000                    

Sigrids Stue har længe været en vigtig aktør i Gellerup på det kunstneriske område, og har gennem 

årene formået at skabe interessante projekter, internationale residencies og samarbejder på tværs. 

Sigrids Stue huser en lille kunstskole for børn og unge og faciliterer derudover et tværdisciplinært 

kunstnernetværk, hvilket er med til at styrke det kunstneriske arbejde i området.

Den nye placering i bybilledet er godt tænkt, og er med til at give kunsten en central platform i 

Gellerup. Projektgruppen er glade for at kunne støtte den fortsatte drift af Sigrids Stue med det 

fulde beløb

5739 Gelleraps 2017 Foreningen Gelleraps 40.000                         40.000                      

Gelleraps byder på et spændende program, og er en stor begivenhed der betyder meget for hele 

Gellerup. Der er skabt stor synlighed i byen og arrangementet formår at trække mennesker til 

Gellerup. Projektgruppen ønsker at anerkende dette ved at støtte med det fulde beløb

5740 Grundlovsfest - Sammen om Brabrand Gellerup Fællesråd 40.000                         40.000                      

Projektgruppen bifalder, at Fællesrådene i Gellerup og Brabrand har besluttet at fejre Grundloven 

sammen. Programmet for arrangementet er spændende og med mange gode elementer og tiltag. 

Arrangementet er med til at understøtte samarbejder på tværs, som kan bidrage til at øge 

sammenholdet i de to områder. Vi er derfor glade for at kunne støtte med det fulde beløb

5741 Gellerup for fuld musik - udvikling Ramallah Spejderne 42.400                         42.400                      

Projektgruppen er glade for at følge den fantastiske udvikling som orkestret befinder sig i. Der er 

tale om musikalsk talentudvikling, som vægtes tungt i kriterierne for tildeling af midler. 

Ramallah Spejderne formår at markere sig i Gellerup, vedbliver at udvikle sig og skaber gode 

samarbejder. Vi ser frem til at følge tromme- og sækkepibeorkesters musikalske videreudvikling
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5747 Aa. view week:Gellerup Studenterhus Aarhus 50.500                         50.500                      

Projektgruppen kan se ideen med dette projekt, men savner dog noget mere håndgribeligt omkring 

selve udførelsen. Der skal tænkes i forankringsperspektivet, hvad der ligger i dette og hvorledes det 

kan sikres. Vi anbefaler jer at tage kontakt til uddannelsesmessen og koble jer på den med en stand, 

hvor I sætter fokus på studiemiljø på tværs. 

Med bevillingen forventer vi I involverer jer i Gellerup samt i formidlingen af andre projekter fra 

området, som henvender sig til jeres målgruppe. Vi har valgt at støtte med det fulde beløb for at 

kunne skabe grobund for Studenterhus Aarhus' fremtidige engagement i Gellerup, da det er vores 

håb, at der med festivalen skabes nye forbindelser mellem studerende i Gellerup og studiemiljøet i 

Studenterhus Aarhus

5748 Andromeda Noujan Roshani 233.000                       180.000                    

Projektgruppen anser dette initiativ for værende af stor værdi for Gellerup og Gellerups børn og 

unge samt for den kunstneriske fødekæde i området. Der er tale om et kunstnerisk initiativ, der er 

født af og drives af unge fra Gellerup, hvilket prioriteres højt i kriterierne for Gellerup Kulturmidler.

Der er reserveret en stor sum penge til initiativet, som gives under forudsætning af, at der afholdes 

et udviklingsmøde med to medlemmer af projektgruppen. På mødet skal budget og aktivitetsplan 

gennemgås

5749 Kultur I Beton Klarparat 91.000                         -                                 Afslag

5750 Den rejsende udstilling Ari Marteinsson 90.000                         -                                 Afslag

I alt søgt 941.900                       687.900                    


