
Kulturudviklingspuljen 2017 1. runde

Kategori Ansøger Titel Ansøgt

beløb

Bevilling Kunstrådets begrundelse Sag

Dans Himherandit Productions G.A.R.D.E.N 150.000      -                    Afslag 4981

Dans himherandit Productions Talking GENDER - mature 120.000      100.000           Kunstrådet har diskuteret de tre forskellige ansøgninger, 

som Himherandit har stilet til Kulturudviklingspuljen. 

Kunstrådet vil meget gerne støtte Himherandit, da 

kompagniet er en vigtig medspiller på den aarhusianske 

dansescene, og vi har denne gang valgt at give ét samlet 

beløb til de tre ansøgninger, et beløb, som Himherandit selv 

kan prioritere brugen af. Denne begrundelse gælder derfor 

også sagsnr. 4981 og 4983. Pga. begrænsede puljemidler 

kan kunstrådet ikke bevilge de fulde ansøgte beløb. 

4982

Dans Himherandit Productions The GENDERhouse 

Retrospective

150.000      -                    Afslag 4983

Dans DON GNU A Snowballs Chance in Hell 90.000        50.000              DON GNU har de seneste år bevist, at de er en vigtig 

medspiller på den aarhusianske dansescene. Men også 

nationalt og internationalt er DON GNU på rekordtid blevet 

et af de mest spektakulære og seværdige kompagnier. De er 

efterspurgt og har et stort publikum. Kunstrådet ser frem til 

DON GNUs nyeste produktion, der snart har premiere, og 

har valgt at støtte A Snowballs Chance in Hell, som vi mener 

vil overraske og røre publikum. Desværre kan kunstrådet 

ikke støtte med det fulde beløb, da midlerne er 

begrænsede. 

5018
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Dans Svalholm - Danish Cultural 

Exchange & Performing Art

Fra Start til Klimaks 120.000      60.000              Svalholm ønsker at producere helaftensdanseforestillingen 

Fra Start til Klimaks. I værket medvirker ældre på 60+. 

Svalholm har lige produceret en solo for en kvinde over 60, 

og det er denne solo, der nu udvides med en duet og et 

gruppestykke. Kunstrådet vil gerne støtte projektet, da vi 

har alt for få ældre på scenen og næsten ingen inden for 

dansen. En danseforestilling med ældre og erfarne kroppe 

giver publikum mulighed for at reflekterer over, hvad 

aldring er, og hvad liv betyder. Rådet kan ikke støtte med 

det fulde beløb, da puljemidlerne er begrænsede.

5123

Kunst Mariko Wada Deltagelse i residency på 

EKWC, Holland

50.000        30.000              Mariko Wada er en keramiker af internationalt format, og 

kunstrådet støtter gerne hendes arbejdsophold i Holland. 

Det er vigtigt for hendes videre faglige udvikling og er et 

godt sted for hende at være synlig fra i forhold til fremtidige 

samarbejdspartnere og visningsmuligheder.

4876

Kunst Astrid Gjesing & 118.000      60.000              Der fortælles med mange greb i udstillingens enkeltdele, 

hvor det private og det personlige rækker ud i et fælles rum. 

Det sker, ud fra det beskrevne, i en overordnet kunstnerisk 

helhed, og kunstrådet støtter derfor gerne projektet.

4888

Kunst Anne-Marie Pedersen polyfonisk ballade i vinduet 21.000        -                    Afslag 4950
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Kunst Pernille Andersen, Vibeke 

Jerichau, Birgitte Munk og 

Birthe Reinau

EDIT>COLOUR SETTINGS 65.483        20.000              I Højbjerg FotoGrafiske Værksted har byen en unik 

kompetence inden for trykgrafik, og det har kastet en 

invitation af sig til fire kunstnere til deltagelse i en 

international workshop i Bergen. Farvefotogravure er en 

kompleks teknik med unikke resultater i farve og stoflighed, 

og det vil være befordrende for miljøet omkring 

værkstedet, og for folk med interesse for trykgrafik i 

almindelighed, at kunne se resultaterne gennem en 

udstilling relateret til denne workshop. 

4965

Kunst Calculation Glocalization 31.340        -                    Afslag 4969

Kunst Aarhus Billedkunstcenter Internationalt 

Netværksmøde

13.000        13.000              Kunstrådet støtter fuldt ud muligheden for, at 

aarhuskunstnere kan møde internationale kuratorer under 

Art Weekend. 

4989

Kunst Jochen Rochholz rochHOLZ + OFRINGER 20.000        10.000              De digitale greb er ikke helt vellykkede, men det 

fotografiske og skulpturelle grundstof står stærkt, som fra 

en fælles urtid, og kunstrådet støtter derfor gerne den 

beskrevne udstilling i Pakhus64. 

4998

Kunst Mette Boel Olesen I'm Every Woman 90.200        30.000              Et af byens nyere kunstnerværkstedsfællesskaber vil også 

være kunstformidlere, der ser ud over deres egne næser, og 

det er den her sammenstilling et ambitiøst eksempel på. Vi 

har at gøre med en håndfuld kunstnere, der arbejder 

voldsomt interessant inden for deres respektive felter.

5010

Kunst Ida Marie Lebech Samfundsspejlinger 102.000      -                    Afslag 5011

Kunst Louise Sparre Subject Object 54.000        25.000              Den tekstlige beskrivelse, med inddragelse af møbeldele, og 

overvejelserne i rum og flade, er både en forlængelse og en 

udvidelse af Louise Sparres arbejdsmåde, som er 

interessant og umiddelbart støtteværdig. De medsendte 

skitser er til gengæld meget, ja – skitser. Kunstrådet vælger 

at tro mest på teksten og på situationen, hvor hun har 

mulighed for at arbejde i et helt eget rum. Det vil kaste 

noget mere af sig, end hvad skitserne viser. 

5015
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Kunst Sigrids Stue / neighbourhood 

remarks

Sigrids Stue 150.000      -                    Afslag 5017

Kunst Julie Stavad Soloudstillingen The Mobile 

Sleeve

77.500        35.000              Julie Stavad ønsker med forskellige materialegreb at 

arbejde med ”hjemlighed” i sin første soloudstilling. 

Ansøgningen peger frem mod en overbevisende 

præsentation hos Charlotte Fogh Gallery, som vi derfor 

gerne støtter. 

5021

Kunst Kunstnernes Påskeudstilling SPRING17 115.900      75.000              SPRING er et koncept, hvor et antal tidligere deltagere på 

Kunstnernes Påskeudstilling får til opgave at byde ind med 

en mere fyldig præsentation i regi af KP. Blandt de 

indhøstede forslag udvælges de fire-fem bedste til 

realisering. Der er en god motor i denne maskine, den 

kaster væsentlige værkpræsentationer af sig og er derfor 

støtteværdig.

5029

Kunst Foreningen Skjulte Steder We Believe 290.600      -                    Afslag 5055

Kunst Tine Hind Elements in Time and 

Space/Tid og Rum

20.000        -                    Afslag 5057

Kunst Aarhus Billedkunstcenter Seminar om Artist-in-

residence

42.000        -                    Afslag 5058

Kunst Sasha Rose Richter Rethinking MATTER 30.000        30.000              Under overskriften Rethinking MATTER kurateres tre 

tematiske udstillinger, der sætter spot på samtidskunstens 

gentænkning af materialitet. Der er lagt op til vægtige 

udstillinger med interessante kunstnere hentet lokalt og 

internationalt.

5074

Kunst Dorte Gjerløv Gestus fra Myanmar 85.614        -                    Afslag 5078

Kunst KKArt mellemting 85.319        45.000              HUMAN SITES sohn+isaksens udstillinger er altid 

kendetegnet ved en æstetisk gennemarbejdet tematik, hvor 

flade, rum og kontekst går op i noget endnu mere. Du bliver 

pirret og holdt i hånden, lokket med ind i en verden, der 

bliver dybere og rigere – og lidt mere finurlig at leve videre 

i.

5086
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Kunst PERFORMANCErum PERFORMANCErum 56.000        20.000              Kunstrådet ser positivt på PERFORMANCErums aktiviteter 

og noterer, at kønsbalancen i det kommende program ser 

lovende ud. Pga. begrænsede midler kan det fulde ansøgte 

beløb ikke imødekommes. 

5092

Kunst Piscine Piscine, Virtual Conference 

Landscape

91.350        30.000              Som en anerkendelse af den energi og vilje til at gå 

uprøvede veje, Piscine repræsenterer, ønsker kunstrådet at 

støtte, selvom ansøgningen fremstår lidt i splid med sig selv.

5095

Kunst Elle-Mie Ejdrup Hansen Æstetik som omsorg - Kunst 

og resocialisering

25.000        20.000              Kunstrådet har med grund i den generelt høje kvalitet af 

kunstnerens praksis valgt at bevilge støtte til forstudie og 

fordybelse i problematikker og spørgsmål vedrørende 

æstetik som omsorg.

5107

Kunst Hans Peter Blichfeldt 

Dinesen

Aarhus Art Map 97.500        -                    Afslag 5116

Kunst Tanja Nellemann Kruse Speak Up! - Stop the 

occupation

65.000        -                    Afslag 5118

Kunst Kunsthal Aarhus Thomas Hirschhorn & 

Otobong Nkanga

150.000      70.000              Hirschhorn og Nkanga er vigtige kunstnere på den 

internationale kunstscene, som vi nu har mulighed for at 

blive introduceret til i Aarhus. Begge kunstnere arbejder 

med politiske og sociale værker og kommenterer direkte på 

globale problemstillinger. Vægtige og økonomisk tunge 

udstillinger, som kunstrådet gerne støtter.

5119

Kunst ORAUM ORAUM 92.910        20.000              Kunstrådet ser positivt på ORAUMs aktiviteter og i 

særdeleshed på det tværæstetiske og det 

grænsenedbrydende fokus. Kunstrådet vil dog påpege, at 

offentligheden skal gøres opmærksom på ORAUM, og at 

man med fordel kan præsentere en strategi for 

formidlingen af aktiviteterne. På grund af begrænsede 

midler kan det fulde ansøgte beløb ikke imødekommes. 

5121

Kunst Foreningen For 

Samtidskunst

Aarhus Artspace 62.519        -                    Afslag 5124
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Kunst Nanna Balslev Strøjer Af-sløring 25.000        25.000              Ansøgningen lukker kunstnerne inde i en ramme, mens 

indholdet er meget større og mere end indpakningen. Med 

lidt god vilje er det dog ikke direkte forkert, at de udvalgte, 

meget interessante deltagere, alle arbejder med tilsløring, 

fremtræden og afsløring. Kunstrådet har derfor valgt at 

støtte udstillingen.

5126

Kunst Udstillingsstedet Spanien19 

C 

Udstillingsstedet Spanien 

19C 

354.000      130.000           Kunstrådet følger med interesse aktiviteterne i Spanien 

19C, som er et af Aarhus’ vigtige udstillingssteder. Derfor 

har kunstrådet besluttet at støtte de beskrevne aktiviteter 

for 2017, men kan pga. begrænsede midler ikke tilgodese 

det fulde ansøgte beløb.

5135

Kunst Abdulkader Moses Aarhus Art Book & Zines fest 74.100        -                    Afslag 5137

Kunst The Independent AIR Billedet i en menneskeskabt 

tidsalder

100.000      50.000              Konceptet med seks unge og tre mere etablerede kunstnere 

giver forventning om et vægtigt arrangement. Der er 

medtænkt en række formidlingsmæssige tiltag, og 

kunstrådet støtter gerne denne visning af kunst med kerne i 

fotografiet.

5252

Litteratur Litteraturmagasinet Standart Litteraturmagasinet Standart 50.000        30.000              Litteraturmagasinet Standart har gennem mange år bevist, 

at man tager litteraturen seriøst i anmeldelser og tematiske 

numre. Med den minimerede tidsskriftstøtte vil det blive 

vanskeligt for Standart fortsat at udgive numre af høj 

kvalitet. Kunstrådet støtter gerne op om magasinet, som er 

en væsentlig lokal, litterær institution. Pga. begrænsende 

puljemidler kan vi ikke bevilge det fulde ansøgte beløb. 

4841
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Litteratur Allan Lillelund Andersen Litterære Dage 2017 100.000      20.000              Litterære Dage 2017 præsenterer et ambitiøst program 

med nordisk udsyn i denne ansøgning, som kunstrådet 

gerne støtter, dog med et noget mindre beløb end søgt, da 

puljens midler er begrænsede. Kunstrådet vurderer og 

håber, at det skitserede program kan tiltrække et stort og 

engageret publikum.

4860

Litteratur Noa Kjærsgaard Hansen Den Sorte Falk - moderne 

detektivfortællinger

45.000        -                    Afslag 4937

Litteratur Akkurator Jørgen Leth-Banen 80.000        -                    Afslag 4939

Litteratur Jakob Kristian Sørensen Kommentatoren - Det er et 

magisk øjeblik lige nu

28.000        -                    Afslag 4995

Litteratur Brian P. Ørnbøl Stjernekiggeren & 

Skrammelkatten

40.000        -                    Afslag 5000

Litteratur Antipyrine / After Hand Antipyrine 2017 120.000      50.000              Antipyrine søger støtte til udgivelser i 2017, og de planlagte 

publikationer, det være sig ny dansk litteratur, oversatte 

værker og bøger med tekstbaseret kunst, lever efter 

kunstrådets skøn op til forlagets eksperimenterelle og 

kvalitetsmæssige standarder. Kunstrådet bevilger gerne 

midler, dog et mindre beløb end søgt pga. puljens 

begrænsede midler.

5091

Litteratur Christian Djurhuus Sommerstemmer 40.000        20.000              Der er lidt Tordenskjolds soldater over det skitserede 

program for Sommerstemmer, men heldigvis er der også et 

tilsagn fra Teitur, og hvis det også lykkes at få Torben Ulrich 

til Stadepladsen skal arrangementet nok blive et 

tilløbsstykke. En forhåbentlig skyfri dag for litteraturen. 

Sommerstemmer er kvalitetslitteratur open air, i de 

smukkeste omgivelser ved Brabrand sø, og det vil 

kunstrådet gerne støtte. Desværre kan vi pga. begrænsede 

puljemidler kun bidrage med et mindre beløb.

5102
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Litteratur Christian Djurhuus Litteraturen på Scenen - drift- 

og projektstøtte

383.800      100.000           Litteraturen på Scenen sørger for, at Aarhus – i hvert fald 

live – holder sig ajour med samtidslitteraturen. Uden LIPS 

ville Aarhus være et trist sted, hvis man var interesseret i at 

høre og diskutere ny prosa og poesi. Foreningen er garant 

for et litterært miljø i byen, og kunstrådet støtter derfor 

meget gerne op om foreningens forskellige aktiviteter og 

formater. 

5103

Litteratur Mads Mygind Skriveophold i New York 15.000        -                    Afslag 5104

Litteratur Christian Djurhuus LIPS på LYNfabrikken 118.000      30.000              Litteraturen på Scenen vil, efter en periode væk, tilbage på 

LYNfabrikken med nye arrangementer. Bl.a. nogle 

skypemøder med udenlandsdanske forfattere arrangeret 

omkring en middag. Kunstrådet ser positivt på afsøgningen 

af dette nye format. Af hensyn til begrænsede puljemidler 

støttes projekterne med et mindre beløb end søgt.

5108

Litteratur Robert Christensen 365TEKSTER 200.000      50.000              Det er kunstrådets indtryk, at Aarhus tager godt imod ATLAS 

OVER AARHUS og den alternative måde, 365TEKSTER 

distribuerer litteratur på. Der var fx overvældende mange til 

byvandringen med Svend Aage Madsen i Ø-gaderne. 

Kunstrådet vil gerne bakke op om de kommende projekter 

og har afsat 50.000,- af puljens begrænsede midler til 

formålet.

5242

Teater TEATRET v. Hans Rønne Slagballe Banke 300.000      120.000           TEATRETS forestillinger handler gerne om den almindelige 

mand, eksistens og overlevelse. Slagballe Banke er en 

forestilling, hvor 

ømtålelige emner som ensomhed, fremmedgjorthed, angst 

og manglende livsmod er overskrifter. Dette er en 

forestilling, som kunstrådet meget gerne vil se realiseret, og 

derfor har rådet valgt at støtte TEATRET. Desværre ikke 

med det fulde beløb, da vores midler er begrænsede. 

4894
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Teater Teateriet Apropos OVERSET 100.000      70.000              Kunstrådet har med interesse fulgt Teateriet Apropos' 

udvikling igennem de sidste par år, og rådet anerkender, at 

teatret har skabt en række fine og gennemarbejdede 

produktioner målrettet et ungdomspublikum, så rådet 

støtter tilblivelsen af OVERSET.

4932

Teater Teater O Kammerater! 150.000      75.000              Teater O søger støtte til en ungdomsforestilling om to 

kammerater, der tager meget forskellige valg i livet. 

Kunstrådet mener, at Teater O producerer vigtige 

forestillinger, der er nærværende og rammer lige der, hvor 

følelser og virkelighed smelter sammen. Derfor vil 

kunstrådet gerne støtte denne nye forestilling, da netop 

Teater O har bevist, at de mestrer at tale direkte til de unge 

og opnår en helt speciel fortrolighed med deres publikum. 

Desværre kan vi ikke støtte med det fulde beløb, da puljens 

midler er begrænsede.

5006

Teater Teater Katapult HUman NAture 300.000      70.000              HUman NAture er et ambitiøst scenekunstprojekt 

kombineret med en ret avanceret lydside, hvor Katapult har 

allieret sig med gode samarbejdspartnere. Rådet finder 

projektet støtteværdigt og håber, at det ambitiøse setup 

kan realiseres, selvom vi ikke er i stand til at imødekomme 

ansøgningen fuldt ud. 

5024

Teater Barbara Hesselager Gletsjertid 12.000        12.000              Kunstrådet finder Barbara Hesselagers kommende projekt 

Gletsjertid interessant og spændende, og rådet vil gerne 

støtte udviklingen af dette scenekunstprojekt med det 

ansøgte beløb.

5064

Teater TONE - Kunst&Komposition AGONY - an eating opera 140.000      70.000              Kunstrådet læser med interesse ansøgningen AGONY – den 

anden del af DUST –  et nyskabende og ambitiøst 

operaprojekt, som rådet med glæde vil støtte. Pga. 

begrænsede midler kan hele det ansøgte beløb ikke 

imødekommes.

5076
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Teater Theatret Thalias Tjenere Sagablotterne 200.000      75.000              Kunstrådet vil gerne anerkende den positive udvikling, som 

Theatret Thalias Tjenere er inde i, og rådet finder projektet 

med Sagablotterne støtteværdigt. Ideen er original, og 

projektet har aftaler med solide samarbejdspartnere. Vi kan 

dog af hensyn til de begrænsede midler ikke støtte 

projektet fuldt ud.  

5105

Teater Teater Quartz ALKOHOL 120.000      60.000              Kunstrådet finder det nye initiativ Teater Quartz 

spændende og støtteværdigt. Rådet har noteret, at 

projektet har solide kræfter både som dramatiker og 

instruktør, og derudover udgør holdet erfarne skuespillere, 

ligesom projektet har været i stand til at tiltrække gode 

samarbejdspartnere. Rådet kan dog, pga. puljens 

begrænsede midler, ikke støtte med det fulde ansøgte 

beløb.

5112

Teater Teatret Gruppe 38 All This Coming and Going 200.000      100.000           Teatret Gruppe 38 søger støtte til deres store internationale 

udendørs teaterinstallation i 2017 under festugen. Projektet 

er også en del af Kulturby 2017. All This Coming and Going 

foregår på havnens pier 3, hvor publikum vil opleve 

skæbnefortællinger og skrøner om havet og havnen. 

Kunstrådet finder projektet vigtigt for byen og forudser, at 

det endnu engang vil markere, hvorfor Teatret Gruppe 38 er 

et af landets mest visionære og respekterede teatre. Derfor 

støtter kunstrådet All This Coming and Going, dog ikke med 

det fulde beløb, da puljens midler er begrænsede.

5120

Teater Teater Fluks Ctrl+Alt+Demens 75.000        50.000              Teater Fluks' projekt Ctrl+Alt+Demens i samarbejde med 

Demenscentrum og Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune 

lyder i kunstrådets ører som et godt og udviklende projekt, 

der kan sætte fokus på dette vigtige emne, samtidig med at 

det som kunstprojekt virker til at kunne stå alene. 

Kunstrådet støtter projektet med 50.000,-. 

5136
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Tværgående Gudrun Steen-Andersen Perpetuum Mobile 

installationsversion

207.387      50.000              Kunstrådet (gen)læser ansøgningen om Perpetuum Mobile 

– denne gang som installationsversion. Rådet mener fortsat, 

at det beskrevne har et yderst vedkommende indhold, som 

kan præsenteres i høj kunstnerisk kvalitet i 

installationsformatet. Kunstrådet har derfor valgt at 

imødekomme ansøgningen, men kan pga. begrænsede 

midler ikke tilgodese det fulde ansøgte beløb.

4968

Tværgående Morten Riis The Overheard / Zimoun i 

den Rå Hal

80.000        -                    Afslag 5001

Tværgående Project Art Writing THE CATALYST EXPERIMENT 

/ CROSSING GAPS AND 

BRIDGES

150.000      50.000              Project Art Writing skaber god tekstbaseret kunst med 

udgangspunkt i Aarhus, fordi tovholderne har været dygtige 

til at invitere national og international ekspertise til byen til 

inspiration. Og fordi projektet tiltrækker ambitiøse og 

nysgerrige skrivende kunstnere. Kunstrådet støtter gerne 

projektet i sin fortsatte kompromisløse undersøgelse af art 

writing-feltet, men kan pga. begrænsede puljemidler kun 

støtte med et noget mindre beløb end ansøgt.

5013

Tværgående Galleri Image FRESH EYES – bogudgivelse 

om Aarhus

50.000        -                    Afslag 5130

Tværgående Kathrine Rasmussen PROCES 12.400        -                    Afslag 5158

Tværgående Morten Vilhelm Keller/ 

Aarhus Universitetsforlag

Ellen Dahl, Mols og 

Litteraturen

25.000        -                    Afslag 4892

Tværgående Kultursalon Aarhus Tressersaloner til 

Århundredets Festival 2017

50.000        -                    Afslag 4929
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Tværgående by Proxy Escape the Universe 65.000        20.000              Kunstrådet er bekendt med BY PROXYs arbejde, og 

anerkender den rå friskhed der tilførtes teaterformatet i 

forestillingen Stop Being Poor. Derfor læses ansøgningen, 

der vil tage favntag med flugten som fænomen i 

forestillingen Escape the Universe, med stor interesse. Der 

gives derfor støtte til projektet, men på grund af 

begrænsede midler, kan det fulde beløb ikke tilgodeses.

4976

Tværgående VILdSKAB Det Levende Bord 80.000        -                    Afslag 4993

Tværgående SPOR festival LIVING SPACES 60.000        50.000              Kunstrådet anerkender SPOR festivals afgørende rolle i 

miljøet for ny kunstmusik i Aarhus og ønsker at bakke op 

om festivalens høje kunstneriske niveau og omfang. Derfor 

imødekommes ansøgningen med glæde, men pga. 

begrænsede midler ikke med det fulde ansøgte beløb.

5004

Tværgående Tami Harmony Panik 

Vibberstoft

I LIVE 15.000        -                    Afslag 5026

Tværgående NextDoor Project Teberaoi am mananga! (Held 

og lykke på din rejse!)

120.000      20.000              NextDoor Project søger støtte til 10 opførelser af deres 

forestilling Tekeraoi am mananga! i Aarhus. Forestillingen er 

en koreograferet massevandring i byen med et stærkt 

budskab om fordrivelse, rodløshed og udmattelse. 

Kunstrådet finder projektet interessant, men da puljens 

midler er begrænsede, og ud fra den betragtning, at det er 

en københavnsk gruppe, og puljen skal priortere 

aarhusianske grupper, har kunstrådet valgt at støtte med et 

mindre beløb.

5028

Tværgående Kamilla Haugaard Nielsen Transfer without receiving 80.700        -                    Afslag 5049

Tværgående TeaterTyven Nordiske Vuggeviser - 

arbejdstitel

150.000      -                    Afslag 5054

Tværgående Mads Peter Laursen ARoS ATELIER 100.650      -                    Afslag 5060

Side 12 af 14



Kulturudviklingspuljen 2017 1. runde

Tværgående Mads Peter Laursen Bydelstinget 65.000        12.000              Et arrangement som Bydelstinget er en begivenhed af 

væsentlig karakter, og kunstrådet anerkender vigtigheden 

af, at der bliver diskuteret emner om bydelsudvikling. Rådet 

synes, at X er et aktuelt regi at gøre dette i. Med det tildelte 

beløb kan udgifterne til foredragsholdere dækkes. Pga. 

begrænsede midler kan det fulde ansøgte beløb ikke 

imødekommes. 

5061

Tværgående Between Music Collaborative workshop ifm 

Instinct

55.000        -                    Afslag 5068

Tværgående dadadans CIRKUS Ensomhed - 

INSTALLATIONEN

150.000      -                    Afslag 5071

Tværgående Kassandra Production OmniPresence 150.000      40.000              Kunstrådet ser med nysgerrighed på Kassandra Productions' 

ansøgning om midler til OmniPresence og har valgt at støtte 

forestillingen. Det aktuelle emne om overvågning tages 

under behandling i problematikkens eget rum: byrummet, 

når publikum inviteres om bord i Omnibussen. Pga. 

begrænsede midler kan det fulde beløb desværre ikke 

imødekommes.

5081

Tværgående Center for Urban Kunst URBAN:Get Together 123.700      -                    Afslag 5082

Tværgående Secret Hotel Landskaber, kunst og det 

posthumane

50.000        -                    Afslag 5096

Tværgående Tanja Nellemann Poulsen KUNSTalfabetet 27.000        -                    Afslag 5110

Tværgående hvid støj sceneproduktion Senses of Cities 150.000      -                    Afslag 5111

Tværgående Non–Space Non–Space 400.000      50.000              Kunstrådet læser med nysgerrighed ansøgningen om 

etableringen af og aktiviteterne i Non-Space og vurderer, at 

det beskrevne program har et højt kunstfagligt niveau. Det 

ansøgte beløb kan desværre ikke imødekommes, men 

kunstrådet tildeler, hvad der er muligt i denne omgang for 

at anerkende igangsættelsen af Non-Space.

5117
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Tværgående Seachange Lab (tidl. 

Laboratoriet)

Seachange Lab Aktiviteter 

2017

200.000      -                    Afslag 5128
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