
Kulturarrangementspuljen 2017 3. puljerunde

Kategori Titel Ansøger Bevillinger Indstilling ID

Tværgående Århundredets 

Festival

Folkeuniversitetet i 

Aarhus, Emdrup og 

Herning

300.000 Århundredets Festival har siden sin start slået sit navn fast som en markant, tilbagevendende 

begivenhed inden for vidensformidling i Danmark. Festivalen nåede i 2017 frem til det 20 århundrede 

og dermed stort set nutiden. Festivalen har gentænkt sig og vil fremover belyse eksakte perioder, 

eksempelvis La Belle Epoque, Mellemkrigstiden og Den nye tid. På den baggrund indstilles det at der 

bevilges 300.000 kr. fra Kulturarrangementspuljen pr. år i perioden 2018-2020.

Der vil desuden blive bevilget 200.000 kr. pr. år 2018-2020 fra Aarhus Kommunes Eventpulje.

5768

Tværgående Creativity World 

Forum

Creativity World Forum 

v/K2017

250.000 6014

Teater DANISH+ 2018 DANISH+ 200.000 Vi er glade for at kunne støtte DANISH+ 2018, som skaber mulighed for at opleve det bedste og nyeste 

inden for dansk scenekunst. Det er den 6. udgave af biennalen, hvor udenlandske teateropkøbere 

gæster Aarhus for at investere i danske forestillinger til festivaler, teatre og kulturhuse verden over. 

5744

Rytmisk Musik SPOT City Calling SPOT Festival 175.000 SPOT Festivalen gennemførte i 2016 i forbindelse med festivalen koncerter ved Aarhus Å ved 

Immervad/Åboulevarden.

Dette var en stor succes og bragte festivalens musik ud til de aarhusianske borgere og andre på tur til 

Midtbyen.

Deraf er opstået ideen om at lade denne særlige scene stå fra SPOT-Festivalen 2017 primo maj og hen 

over sommeren, hvor der over minimum10 lørdage vil blive afholdt koncerter til glæde for både det 

aarhusianske og udenbys publikum.

Denne aktivitet vil være med til at slå fast, at Aarhus er en kultur- og musikby.

Initiativet vil være med til brande byen på dette parameter.

På den baggrund indstilles, at ansøgningen imødekommes med et beløb på 350.000 kr., hvor 

henholdsvis Kulturarrangements- og Eventpuljen bidrager med halvdelen

5682

Tværgående Rethink Activism 

Folkefestival

Sager der Samler 100.000 Det vurderes, at der er tale et arrangement, der scorer højt på mange af puljens kriterier, når en række 

troværdige aktører laver et arrangement, der vil kunne tiltrække mange mennesker.

5806

Tværgående Voices of 

Migration Project

Poetic Experiments, 

Tinna Stengaard

50.000 Kulturarrangementspuljen har ikke ressourcer til at yde støtte i den størrelse der ansøges om. Vi har 

imidlertid reserveret 50.000 kr. til projektet, der kan realiseres, når der indsendes en finansieringsplan 

for det samlede projekt.

5762
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Tværgående moesgård 

vikingetræf

moesgaard vikingetræf 50.000 Vikingetræffet på Moesgaard strand tiltrækker hvert år mange mennesker. I anledning af træffets 40 

års jubilæum planlægges ekstraordinære tiltag ifm. træffets åbning samt et større fokus på 

markedsføring med bl.a. aktiviteter i byrummet, der kan tiltrække et endnu større og bredere 

publikum. På den baggrund indstilles, at ansøgningen imødekommes med et beløb på 100.000 kr., 

hvor henholdsvis Kulturarrangements- og Eventpuljen hver bidrager med halvdelen. Midlerne gives til 

de særlige aktiviteter i forbindelse med åbningen og aktiviteter i byrummet. 

5799

Tværgående Architecture 

Moves

Arkitektskolen Aarhus 40.000 Det er et prisværdig initiativ, som er kulminationen på et undervisningsprojekt. Støtten gives kun til 

selve udstillingen og bevillingens størrelse skal ses i lyset af, at meget af arrangementet foregår i 

festugen og ses i forhold til hvad arkitektskolen selv bidrager med. 

5777

Rytmisk Musik Ubuntu 

Sommerfest 2017

Ubuntu Afro Community 25.000 Kulturarrangementspuljen ønsker at støtte Ubuntu Sommerfest 2017, da arrangementet er 

spændende og interessant for Aarhus. Man kunne dog ønske, at der sættes et mål for et større 

publikum, idet der bestemt er grundlag for at få endnu flere deltagende til Sommerfesten ved at satse 

stort på markedsføring og udbredelse af budskabet. 

5692

Rytmisk Musik Ridehuset 

Swinger 2017 - 

South African Big 

Band Nights

Aarhus Jazz Orchestra 

v./Peder Udengaard

25.000 Ridehuset Svinger har gennem en lang årrække været et fast holdepunkt for publikum under Aarhus 

Jazz Festival. 

Eftermiddags- og det tidlige aftenprogram har i en del år været med til at understøtte udviklingen af 

festivalen som en platform for nyere talenter eller nyere jazzudtryk og således også i år. 

På den baggrund imødekommes ansøgningen til forberedelse og koncerter i forbindelse med GLOBAL 

JAZZ EXPLORERS YOUTH CAMP og GLOBAL JAZZ EXPLORERS YOUTH CAMP.

6026

Litteratur Litteratur på 

Store Torv

Kristian F. Møller 

BOGhandleren

0 Afslag 5775

Litteratur Nordisk 

Kritikerseminar 

og Forfattermøde

Dan Ringgaard 0 Afslag 5788

Teater Lyset over Skagen Danske Musicals 0 Afslag 5815

Tværgående African Design 

and Women

Soroptimist 

International Danmark-

Århus Kraka

0 Afslag 5780

Tværgående Aa view week: 

GELLERUP

Cecilie Kragesteen 

Eickworth/Studenterhus 

Aarhus

0 Afslag 5847
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Kunst Utopien finder 

sted i Ceresbyen 

1A

Mikkel Bundgaard 

Pedersen

0 Afslag 5713

Klassisk musik Juleoratoriet, 

Århus Sinfonietta

Anders Larsen, Århus 

Sinfonietta 

0 Afslag 5834

Kunst Lehman Brothers - 

Big Fat Trademark 

Patent

Lehman Brothers 0 Afslag 5860
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