
Kulturudviklingspuljen 2017 3. puljerunde

Kategori Ansøger Titel Bevilling Kunstrådets begrundelse ID

Litteratur Testrup 

Højskole

NorthLit            100.000 NorthLit er en ny international litteraturfestival i Aarhus, som bliver til i et samarbejde 

mellem Testrup Højskole, Aarhus Litteraturcenter og Litteraturen på Scenen. Kunstrådet 

finder planerne for gennemførelsen klare og kunstnerisk ambitiøse, og festivalen tegner 

således til at kunne blive en markant begivenhed i Aarhus. Rådet støtter derfor gerne 

projektet.

5805

Tværgående 365TEKSTER Lyd+Litteratur 

Festival 2017

             70.000 Lyd+Litteratur er en institution på den aarhusianske litterære scene, og festivalen har 

gennem årene dannet rammer om koncerter og opførelser af høj kunstnerisk kvalitet, 

ligesom festivalen har haft et skarpt blik for at sætte møder op mellem musikere, 

eksperimenterende lydfolk og forfattere – konstellationer, som har resulteret i 

længerevarende og frugtbare samarbejder. Også i år præsenterer Lyd+Litteratur et lovende 

program, og kunstrådet yder meget gerne støtte til afviklingen af festivalen. Pga. 

begrænsede puljemidler kan vi dog ikke imødekomme ansøgningen med det fulde ansøgte 

beløb.

5842

Teater Teater-

selskabet Von 

Baden

Hullet              70.000 Von Baden har fundet sit eget spor i et genremix mellem det komiske og surrealistiske, og 

kunstrådet læser med interesse om forestillingen Hullet og ser frem til Von Badens bud på 

Godot som hul – med det beskrevne persongalleri både på og bag scenen. Pga. puljens 

begrænsede midler kan det fulde beløb ikke tilgodeses. 

5843

Teater Teater freeze-

Productions

Den Grønlandske 

Mand-

ANGUTIVIK//MAN

D

             60.000 Kunstrådet har tidligere støttet forprojektering af ANGUTIVIK/MAND, og vi er glade for at 

se, at produktionen og aftalerene omkring den er kommet godt fra land. Vi har noteret, at 

planlægningen ud over en imponerende Grønlands-turné også omfatter en turné til en 

række danske byer samt en mere omfattende stationær spilleperiode i Aarhus, og støtter 

derfor med glæde produktionen endnu engang.

5833

Teater Quonga QuongaFest              50.000 I år er det 10 års jubilæum for QuongaFest på Godsbanen, hvor vækstlagsaktører fra hele 

landet samles. Kunstrådet mener, at denne festival er vigtig for vækstlaget, og Quonga har 

også igennem årene bevist dens værd. Derfor har rådet besluttet at støtte "festen". Dog 

ikke med det fulde beløb, da vores midler er begrænsede. 

5784
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Teater forening Rural 

Forum 

Network 

Danmark

We, Pig Country              50.000 Der søges støtte til We, Pig Country, en soloforestilling om svinefarmeres liv og vilkår i 

samarbejde med farmerne selv. Lucas de Man, der er hollandsk teaterinstruktør, har haft 

stor succes med denne performance, der er bygget op omkring en masse interviews med 

farmere og andre, der arbejder inden for svineindustrien. Nu ønskes forestillingen vist i 

Aarhus med en dansk spiller og justeret til danske landbrugsforhold. Derudover skal der 

være workshops om arbejdsmetoden. Kunstrådet finder projektet interessant og har derfor 

valgt at støtte projektet. Desværre er vores midler begrænsede, og derfor kan rådet ikke 

støtte med det fulde beløb. 

5797

Kunst HINT project Reconstruction 

(arbejdstitel)

             50.000 Kunstrådet støtter med glæde og interesse den anden af to udstillinger i 2017, hvor HINT 

project ønsker at belyse sammenhænge mellem materiale- og håndværksbaserede 

arbejdsprocesser og kunstnerisk udtryk.

5821

Kunst katja Bjørn 

Jakobsen 

Skygge Spejlning              50.000 Med Skygge Spejling vil Katja Bjørn folde kvinden ud som en kompleks enhed af tid, 

overflade, ydre og indre i en videoinstallation i Charlotte Foghs nye udstillingslokaler. 

Kunstrådet ser frem til at opleve værket og vælger at støtte produktionen, men kan pga. 

puljens begrænsede midler ikke imødekomme det fulde ansøgte beløb.  

5832

Kunst Galleri Image Photobook Week 

Aarhus 2017

             50.000 Galleri Image har med Photo Week Aarhus etableret en i Danmark enestående 

fotobogsfestival, som kunstrådet også i år med glæde tildeler støtte. Festivalen er ambitiøs 

og den kunstneriske kvalitet høj. Ansøgningen imødekommes med det fulde ansøgte beløb.

5845

Tværgående Iben West Oversættelser              40.000 Kunstrådet vil gerne støtte Ploug Isaksen og West i denne udveksling mellem fotografi og 

tekst, sidstnævnte signeret flere veletablerede og interessante islandske forfattere. Vi tror 

på, at der kan komme en kunstnerisk udfordrende dialog op at stå og ser frem til at opleve 

resultaterne. Pga. begrænsede puljemidler kan vi ikke støtte med det fulde ansøgte beløb.

5802

Kunst Lea Nielsen Asger Jorns sidste 

måltid

             40.000 Dirty Go Clay Band spiller på festlighed, farver, lyst og livsappetit. En hyldest til fællesskab, 

sammenkomster, venskaber og møder mellem mennesker. Sådan et 500 kilos frokostbord 

deltager vi gerne i.

5818
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Kunst Curious-Place 

Curators

Emporium              40.000 Foyeren i Godsbanen er et udfordrende udstillingsrum, da der foregår mange 

forskelligartede aktiviteter. Men kunstrådet vurderer, at den skitserede form og ramme og 

de indtil videre udpegede kunstnere kan give modspil til udstillingsrummet. Derfor har 

kunstrådet besluttet at støtte kurateringsserien og ser frem til The Emporium of Benevolent 

Knowledge. Pga. begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb desværre ikke tilgodeses.

5825

Kunst katja Bjørn 

Jakobsen 

Mødet              40.000 Katja Bjørn møder den stedsspecifikke kuratering i Selde med et værk om et møde, der kan 

fordre et møde; 1:1. Kunstrådet mener, at videoværket Mødet kan blive interessant som et 

kunstmøde, der formentlig kan fordre konkrete menneskelige møder hos Købmanden i 

Selde, og ser frem til at få syn for sagen. Kunstrådet støtter derfor tilblivelsen af værket, 

men kan pga. puljens begrænsede midler ikke imødekomme hele det ansøgte beløb. 

5829

Kunst KKArt Fotografisk 

udstilling 

i.s.l.a.n.d. i 

Mellemrummet, 

Godsbanen

             40.000 Udstillingen samler, på initiativ af Galleri Image, lokalt forankrede kunstnere i et fotografisk 

blik på Island. Vi er bekendte med de deltagende kunstneres sædvanligvis skarpe værker og 

ser frem til en vægtig og støtteværdig udstilling.

5786

Tværgående Connor 

Benedict

Aarhus Art Book 

and Zine Fest 2017

             40.000 Kunstrådet har tidligere behandlet en ansøgning fra Aarhus Art Book and Zine Fest og 

vælger i denne omgang at tildele et beløb til arrangementet. Det er en samlende 

begivenhed fra en af byens subkulturelle strømninger, og kunstrådet anerkender, at såvel 

arrangement som resultat har kulturelle kvaliteter og kunstnerisk værdi. Pga. puljens 

begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes. 

5828

Kunst Marie 

Markman / 

Kunstprodukti

on

NordArt 2017              35.000 Kunstrådet støtter med glæde Marie Markmanns deltagelse i Nordart 2017. Værket består 

af udviklingen af en frøblanding til fremme af biodiversitet i en ny by – samt botaniske 

akvareltegninger. (Vi er dog ikke ovenud begejstrede for akvarellerne, som de præsenteres i 

ansøgningen. Vi savner en forholden sig til den tradition, de indgår i, og som der refereres til 

i ansøgningen.)

5827
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Tværgående Foreningen 

VERDENSRUM

Verdensrum IV, 

Japan: 

Landskab/Portræt

             35.000 Foreningen Verdensrum søger igen til en forestilling inspireret af et japansk mandala-ritual 

og 3D-projektioner. Kunstrådet mener, at projektet, der har fået tilført butohdans af Sayoko 

Onishi og Kinya Tsuruyama, nu har fået det modspil, rådet savnede i den forrige ansøgning. 

Kunstrådet har derfor valgt at støtte projektet og vil glæde sig til at opleve forestillingen. 

Desværre kan vi ikke støtte med det fulde beløb, da puljens midler er begrænsede.

5820

Dans SVALHOLM 

DANS

Circuit - Turne              31.000 SVANHOLM DANS søger om støtte til turné med forestillingen Circuit. Denne gang søges til 

et gæstespil på Dansekapellet i København med 24 60+ performere. Ansøgningen er 

uddybet og budgettet realistisk, og derfor har kunstrådet valgt at støtte med det fulde 

beløb, da vi gerne ser denne forestilling vist i hele landet.

5814

Tværgående Signe Klejs 

Rønsholdt

The Greenhouse              30.000 Kunstrådet finder det spændende, at værket The Greenhouse er en hybrid mellem 

installation, billeder, video og lyd, hvori der indgår flere scenekunstneriske elementer, samt 

at publikum indrages som en naturlig del af processen. Vi støtter derfor gerne projektet. 

5772

Kunst Morten Barker Sange for Lærke og 

Kanon

             30.000 Sange for Lærke og Kanon præsenteres som et interessant afsluttende værk i en vægtig 

værkserie. Kunstrådet støtter med interesse dette projekt. 

5804

Litteratur Lise Haurum 

Christensen

Arbejdsro til 

Naturarium

             30.000 Kunstrådet ser positivt på ansøgers udvikling af Naturarium siden seneste behandling, og vi 

støtter derfor ansøgningen om arbejdsro til færdiggørelse af bogen. Særligt billedsiden er 

blevet udfordret, og samspillet mellem tekst og billede fremstår nu mindre pænt og 

friktionsløst – mere broget og overraskende.

5856

Teater Teater Fluks Genopsætning og 

turné - 

CTRL+ALT+DEMEN

S

             26.000 Med performance-installationen CTRL+ALT+DEMENS fik Teater Fluks skabt et både rørende 

og vigtigt indlæg i demensdebatten, en forestilling, der i løbet af den korte spilleperiode 

opnåede et stort og engageret publikum. Kunstrådet er derfor glad for at kunne støtte en 

turnéversionering af denne produktion, så den forhåbentlig kan nå et endnu større 

publikum over hele landet.

5803

Kunst CuriousPlace 

Curators

CuriousPlace Artist 

Residency

             25.000 At overtage noget fra andre og bygge videre på det er en grundlæggende præmis for 

menneskelig eksistens. CuriousPlace Artist Residency behandler et vedkommende og 

aktuelt emne, og vi ser frem til at følge processeringen. Kunstrådet har besluttet at bevilge 

et beløb, men kan pga. begrænsede midler ikke imødekomme det fulde ansøgte beløb. 

5699
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Kunst Lise Skou Who Cooked 

Adam Smith's 

Dinner? 

             25.000 Who Cooked Adam Smith's Dinner? er Lise Skous bud til Fontaine, Vestjyllands 

Kunstpavillions readymade-udstilling. Kunstrådet finder værket både vigtigt og aktuelt, bl.a. 

fordi det formentlig evner at trække linjer imellem fortid og nutid og mellem land og by. 

Omdrejningspunktet er flere tankesæt om økonomi og finans som en bærende ide for 

verdenssamfundet – noget, værket stiller et nødvendigt spørgsmålstegn til. Rådet har derfor 

besluttet at støtte Who Cooked Adam Smith's Dinner?, men pga. puljens begrænsede 

midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes. 

5830

Kunst KKart/Ea Borre Organisme              25.000 En udstilling med orglet i centrum møder opbakning hos kunstrådet. Organisme placerer sig 

i et interessant krydsfelt mellem det konceptuelle, det taktile og musiske, og vi har derfor 

besluttet at støtte udstillingen på Udstillingsstedet Spanien 19c. Pga. puljens begrænsede 

midler kan det fulde beløb desværre ikke tilgodeses.

5862

Kunst Louise 

Gaarmann

Indkøb af ny 

keramisk ovn

             25.000 Ansøgningen om indkøb af ovn fremstår noget mangelfuld, men kunstrådet har på grundlag 

af kendskab til ansøgers arbejder, som er af høj kvalitet, valgt at støtte.

5819

Kunst Maja 

Ingerslev, 

KKArt.

Produktion af den 

fotografiske serie 

"Season is home".

             20.000 Kunstrådet har gennem de seneste år med interesse fulgt Maja Ingerslevs fotografiske 

arbejder, og vi støtter med glæde hendes udstilling i Galleri Image og værkernes videre liv 

på bog og i Luxenborg.

5857

Kunst Anders Visti 

Hansen

Fountain              15.000 Der søges støtte til research og udvikling af et nyt værk til udstillingen Fountain, der skal 

vises på Vestjyllands Kunstpavillon. Ideen med at samarbejde med en lokal virksomhed for 

at producere dette værk tiltaler kunstrådet, og derfor har vi besluttet at støtte ansøgningen 

med det fulde beløb på 15.000 kr. 

5812

Kunst Lise Skou Trade Test Site              15.000 Vi har tilbage i 2014 med interesse støttet Trade Test Site med nedenstående begrundelse: 

"Kunstrådet vil gerne honorere det overbevisende forarbejde i research af kunstneriske 

initiativer rundt omkring i verden, der arbejder med implementering af alternative 

økonomiske modeller, og ser frem til, at dette arbejde udmøntes i en formidling. Ikke 

nødvendigvis gennem etableringen af et selvstændigt udstillingssted, men gerne gennem 

samarbejde med allerede etablerede steder." Det beskrevne projekt er netop et sådant 

samarbejde, hvori indgår en række yderligere elementer. Vi støtter derfor gerne yderligere.

5840
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Kunst KH7artspace Zone              15.000 KH7. Nu med havudsigt. Værkerne på udstillingen annonceres til, på forskellige måder, at 

interagere med og præge en ny midlertidig arkitektur. Det er en interessant kreds af 

udstillere, og kunstrådet ser frem til et givende møde.

5794

Kunst Etnografisk 

Afdeling, 

Moesgaard 

Museum

Hvad er kunsten 

rolle på 

kulturhistoriske 

museer?

             10.000 Kunstrådet finder undersøgelsen af kunstens mulige rolle i museale sammenhænge 

interessant og støtter på den baggrund gerne projektet. Dog savnes der i ansøgningen 

klarhed for, at Moesgaard Museum reelt ønsker at prioritere projektet. Rådet har derfor 

valgt at betinge sin støtte på 10.000 kr. af, at Moesgaard Museum selv støtter projektet 

med et tilsvarende beløb.

5855

Teater hvid støj scene-

produktion

Fuldregistrering af 

udstilling og 

forestillingen 

Senses of Cities

                       -   Afslag 5770

Teater Peter Munthe-

Kaas

The Other Life 

Project

                       -   Afslag 5785

Tværgående P.R.A.A.K WE CAN BE 

HUMAN 

TOMORROW

                       -   Afslag 5837

Teater Teater Viva Teater Viva-

internationale 

aktiviteter.

                       -   Afslag 5863

Kunst Holme 

Kunsthal

Holme Kunsthal                        -   Afslag 5778

Kunst Jørgen Mikael 

Andersen

Samsurium,gråt, 

rytme og puls. 1 

måned i Berlin

                       -   Afslag 5808

Kunst Birgitte Ejdrup 

Kristensen

RADIUS                        -   Afslag 5835

Kunst Maya Stefania 

Wibling

Shape and 

Interaction

                       -   Afslag 5836
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Kunst Nat Bloch 

Gregersen

arbejdstitel 

'Diorama; Pause to 

mirror the abyss'

                       -   Afslag 5844

Kunst Lene Noer RURAL FORUM 

MIDTJYLLAND

                       -   Afslag 5846

Kunst Johanne 

Skovbo 

Lasgaard

Pearl of Ostara 0 & 

1 ( Zone )

                       -   Afslag 5861

Kunst Pernille 

Kofoed 

Madsen

Minder fra en 

sommerdag

                       -   Afslag 5711

Tværgående Mikkel 

Bundgaard 

Pedersen

Utopien finder 

sted i Ceresbyen 

1A

                       -   Afslag 5714

Kunst Louise Sparre 3D Female                        -   Afslag 5769

Kunst Aarhus 

Billedkunstcen

ter

Styrk dit 

kunstnerisk 

arbejdsliv

                       -   Afslag 5779

Litteratur Mads Mygind Ansøgning om 

arbejdslegat til 

færdiggørelse af 

bog

                       -   Afslag 5781

Kunst Louise Sparre 3D Female                        -   Afslag 5783

Kunst Laurits 

Nymand 

Svendsen

Imitation, 

Transformation, 

Construction

                       -   Afslag 5790

Tværgående Frontløberne Midtkraft Camping                        -   Afslag 5792

Tværgående Kasper Friis 

Kjeldgaard

The Year of the 

Circle

                       -   Afslag 5795
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Kunst Ida Sønder 

Thorhauge

Women in Nature                        -   Afslag 5810

Kunst Aarhus 

Billedkunstcen

ter

Traverse - 

Connecting 

International Art 

Communities

                       -   Afslag 5841

Tværgående Ari 

Marteinsson

URBAN 

INSTIGATOR

                       -   Afslag 5858
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