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Roots&Hybrid 

Festival 2017 

(præsenteres af 

foreningen det 

turkise telt)

Det turkise telt 100.000 Musikudvalget har valgt at behandle denne ansøgning sammen med ansøgers anden ansøgning, 

der vedrører Det Turkise Telt i Festugen (sagsnr. 5341), idet udvalget vurderer, at arrangøren 

såvel administrativt som praktisk kan udnytte den tildelte støtte bedst muligt på den måde, og 

samtidig sikre, at kommunen får mest ud af det samlede støttebeløb. Musikudvalget vil gerne 

støtte det nye Roots og Hybrid-initiativ, som efter udvalgets opfattelse rummer potentialet til at 

blive en værdifuld tilføjelse til Spot Festivalens i forvejen alsidige musiktilbud. Det Turkise Telt, 

der udgør en central prisbelønnet spiller på world-scenen i Danmark, har siden starten i 2010 

udviklet sig til en institution i Aarhus Festuge, og det er Musikudvalgets håb, at den tildelte 

støtte kan medvirke til fortsat kunstnerisk udvikling og nye tiltag. For god ordens skyld skal det 

præciseres, at der fortsat skal aflægges separate projektregnskaber for de to arrangementer, så 

Musikudvalget har mulighed for at vurdere støttens præcise anvendelse og begivenhederne 

individuelle økonomiske udvikling. 

5241

AUT koncerter i 2017 AUT - Aarhus 

Unge Tone-

kunstnere

80.000 AUT præsenterer i 2017 en række spændende og meget forskelligartede projekter, og arbejder 

målrettet på at fastholde og styrke samarbejder med bl.a. Aarhus Symfoniorkester, SPOT, SPOR 

og Aarhus Jazz Festival. Sammen med et fortsat fokus på at nå så stort et publikum som muligt, 

lover det godt for det kommende år.

5329

Århus Sinfonietta Århus 

Sinfonietta

80.000 Aarhus Sinfoniettas mange projekter i det kommende år tegner godt for det kunstneriske niveau 

med spændende værker og dygtige medvirkende. Musikudvalget støtter derfor gerne 

projekterne, men opfordrer til en langt stærkere fokus på at nå et større publikum, da de 

budgetterede entréindtægter er påfaldende lave set i forhold til det samlede budget.

5332

Blood Sweat Drum + 

Bass

Jens Christian 

Jensen 

80.000 Blood Sweat Drum + Bass planlægger spændende kunstneriske samarbejder i den kommende 

sæson. Orkestret har gennem en årrække placeret sig som et dygtigt og markant og 

eksperimenterende big-band i Aarhus, og der leveres en dedikeret indsats fra alle involverede, 

som sikrer et effektivt udbytte af den tildelte støtte.

5394

Flux 2017 Foreningen 

Drifters

50.000 Musikudvalget vil gerne støtte Flux' aktiviteter i 2017, dog ikke i forbindelse med Festugen. 

Udvalget finder både de musikalske visioner og ideen om at bygge bro mellem ind- og 

udenlandske navne god. Udbredelsen af koncertsteder virker naturlig i forlængelse af de senere 

års succes.

5047

GrowOP! Festival 

2017

GrowOP! v 

Den Jyske 

Opera

50.000 Den Jyske Opera arbejder målrettet med musikformidling for børn og unge. GrowOP-festivalen 

fremstår som en naturlig udvidelse af dette arbejde, og tegner spændende perspektiver for 

tilgangen til musikdramatik for børn. På den baggrund støtter musikudvalget projektet.

5196

Jutlandia Saxophone 

Quartet

Michael 

Hansen Lund

40.000 Jutlandia Saxofonkvartet har en høj grad af kunstnerisk og teknisk kvalitet, og udvalget finder 

fortsat orkestrets arbejde med værker og sammensætning af disse nytænkende samt at 

kvartettens planer for det kommende år heriblandt i forbindelse med Aarhus 2017 er 

gennemtænkte. Musikudvalget støtter gerne den videre udvikling.

5230

Barok på kanten BaroqueAros 40.000 BaroqueAros arbejder seriøst og dygtigt med barokmusikken. Der arbejdes på interessant vis 

med at inkorporere genren i andre musikalske sammenhænge samtidig med, at der fokuseres på 

udviklingen af orkestrets musikere gennem samarbejder med nationale og internationale 

kapaciteter.

5272

TAPE nye initiativer TAPE 36.000 Musikudvalget vil gerne støtte TAPEs nyetablerede platform for nye bookere/promotere, 

centreret om forskellige arrangements-forløb der udvider stedets kunstneriske bredde og 

styrker det musikalske vækstlag i Aarhus, samt opkvalificerer nye bookere/promotere fagligt.

5284

Danish Youth Jazz 

Orchestra

Aarhus Jazz 

Orchestra

30.000 Musikudvalget vil gerne støtte det nye initiativ Danish Youth Jazz Orchestra, der skal styrke 

udviklingen af talentmassen inden for jazzen og sikre overgange mellem skolerne og de 

professionelle miljøer. Udvalget opfordrer til at der fremover tænkes i andre 

finansieringsmodeller, der kan sikre den langvarige indsats som dette initiativ kalder på.

Det bemærkes, at regnskabet for Danish Youth Orchestra forventes aflagt som en note til Aarhus 

Jazz Orchestras regnskab for 2017.

5059

Aarhus Calling Brand New 

Records

30.000 Sangskrivnings-camp'en Aarhus Calling, der afvikles i tilknytning til Spot Festival, har på kort tid 

bevist sin værdi for både lokale, nationale og internationale sangskrivere og producere. Ud fra 

det grundsynspunktet, at sangskrivning er udgangspunktet for musiklivets fødekæde, støtter 

Musikudvalget gerne projektet i forbindelse med Spot Festival 2017. 

5296

Koncertsæson 2017 Ensemble 

Zimmermann

30.000 Ensemble Zimmermann spiller barokmusik på et højt kunstnerisk niveau, og de planlagte 

koncertprogrammer i 2017 afspejler en fortsat nysgerrighed og vilje til at afsøge nye veje i 

tilgangen til genren. Musikudvalget støtter på den baggrund ansøgningen, men præciserer, at 

støtten skal anvendes til projekter i Aarhus Kommune

5259

Koncertrække 2017 Sang-selskabet 

Aarhus

30.000 Sangselskabet Aarhus arbejder ihærdigt for at sikre et fortsat fokus på den vokale kammermusik 

i Aarhus. I 2017 er der igen sammensat et spændende og varieret program, som Musikudvalget 

finder støtteværdigt. 

5266
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Yung - Album 

nummer tre

Mikkel Holm 

Silkjær

25.000 Musikudvalget har valgt at støtte Yungs tredje album, da det finder det klanglige univers af høj 

kunstnerisk kvalitet og arrangementerne originale. Udvalget er ikke mindst imponeret over 

bandets energi både på indspilninger og live.

5340

Lydhør På En Søndag 

2017

LYDHØR PÅ EN 

SØNDAG

20.000 Musikudvalget vil gerne støtte Lydhør På En Søndags program i 2017. Udvalget bifalder det 

planlagte program og den faste form konceptet er ved at finde. 

5235

Verden til 

Herredsvang 2017

Verden til 

Herredsvang

20.000 "Verden til Herredsvang" har med succes været med til at bringe musik af høj kunstnerisk 

kvalitet fra forskellige baggrunde og kulturer ud til området i Aarhus V. Programmet for 2017 

tegner spændende og særdeles varieret, og Musikudvalget støtter gerne projektet.

5264

The Shire Festival Verden til 

Herredsvang

20.000 The Shire' Festival er en musikfestival over to dage med en blandet musikprofil fra forskellige 

kulturer og baggrunde, og er en videreudvikling af koncertrækken 'Verden til Herredsvang'. 

Musikudvalget finder initiativet og det planlagte koncertprogram kunstnerisk interessant og 

støtter derfor projektet.

5265

Velvet Volume - 

udgivelse af 

debutalbum

Naomi Lachmi 20.000 Musikudvalget anerkender Velvet Volumes momentum og finder, at musikken udvikler sig i en 

interessant og original retning og støtter derfor gerne bandets debutalbum. 

5315

Grobund Live 2017 Grobund 

Bandakademi

20.000 Musikudvalget vil gerne støtte Grobunds ekstra aktiviteter i 2017. Udvalget har derfor valgt at 

støtte de tre separate ansøgninger 5253, 5267 og 5294 med et samlet beløb. Grobund kan på 

den baggrund selv prioritere midlerne imellem de forskellige aktiviteter.

5253

The House Jan Balling 20.000 Musikudvalget bifalder idéen om at skabe en to dages musikfestival med udgangspunkt i 

kunstnerværkstederne i Spanien 19B. Festivalen kan danne ramme for spændende kunstneriske 

møder mellem billedkunst og musik, og de forskellige muskgenrer der repræsenteres. Udvalget 

opfordrer til, at arrangørerne i højere grad søger at programlægge de forskellige musikalske 

genrer på en måde, så disse kommer i større "berøring" med hinanden.

5334

Piger I Spil Piger I Spil 15.000 Musikudvalget vil gerne støtte Piger I Spils Aarhus relaterede aktiviteter. Udvalget finder 

initiativet relevant og de involverede aktører kompetente til opgaven. 

5167

pigeBEAT Bootcamp Piger I Spil 

forening

15.000 PigeBEAT er en vigtig aktør for væksten af kvindelige instrumentalister i rytmisk musik. 

Musikudvalget finder arbejdet inspirerende og støtter derfor gerne bootcamps i Aarhus. 

5209

AySay Luna Ersahin 15.000 Musikudvalget vil gerne støttet Luna Ersahins produktion AySay. Udvalget finder det musikalske 

udtryk interessant og det tekstlige univers ligeså. Specielt fremhæves Lunas særlige vokale 

styrke, som synes på en gang frisk og samtidig fuld af dybde og klang.

5222

Memory 

disturbances. Electro-

opera.

Olga Szymula 15.000 Musikudvalget vil gerne støtte Olga Szymulas nye electro-opera Memory Disturbances. Historien 

bag hænger godt sammen med musikken, som er både dragende og udfordrende.

5274

Ghana Tour Universal 

Cowbell

15.000  Musikvalget har valgt at støtte AddisAbabaBands tur til Ghana, bl.a. som en del af Green 

Festivalen. Turen virker godt planlagt og relevant for orkestrets udvikling og udbredelse. 

5304

HUDNA opus 2 - 

kaynasma/

inklusion

Orhan Özgür 

Turan

15.000 Hudna skriver musik der er inspireret af Tyrkiet, Mellemøsten og Norden. Musikken er 

mediterende med en hengiven vokal der binder det hele sammen. Udvalget finder denne hybrid 

kraftfuld og overbevisende og vil gerne støtte til mastering og cover art af Hudnas andet album 

"Kaynasma/Inklusion". 

5306

WHO KILLED BAMBI 

+ (Live In Concert 

Aarhus2017)

Mette Dahl 

Kristensen

15.000 Who Killed Bambi arbejder på original vis med at skubbe til rammerne for brugen af 

strygerinstrumenter. Det har ført til adskillige vellykkede samarbejder med markante 

kunstneriske resultater. De aktuelle projekter lover godt for den videre udvikling af ensemblet.

5317

Anders Mathiasen & 

Peter Laugesen

Anders 

Mathiasen

10.000 Musikudvalget vil gerne støtte Anders Mathiasen og Peter Laugesens samarbejde på tværs af 

lyrik, musik og lydkunst. Udvalget bifalder projektets vision om at nedbryde den traditionelle 

hierarkisering mellem musik og ord, men stiller sig dog undrende overfor udsagnet om, at 

tværgående samarbejder mellem litteratur og musik ikke har nogen stor historie på dansk 

grund.

5109

Captain Casanova 

Forårs tour 2017

Rasmus 

Bredvig

10.000 Musikudvalget har valgt at støtte Captain Casanovas forårstour på 10 koncerter i hhv. Danmark, 

Tyskland, Holland og Schweiz, da udvalget finder det oplagt for bandet forsat at udvide dets 

publikum og netværk i disse lande, og at begrundelserne herfor er velargumenterede. 

5234

Ladylion EP Randi 

Løvendahl 

Gustafsson

10.000 Musikudvalget finder at Ladylions nye lyd og form klæder sangskrivningen godt og finder de 

nævnte samarbejdspartnere interessante for projektet og vil derfor gerne give støtte til en EP.

5289

Ornithopter - 

Pladeudgivelse

Jens Kristian 

Bang

10.000 Musikudvalget finder Ornithopters indspilninger fra Folkemusikkens hus på Fanø stemningsfuld 

med trægulvets knirken og rummets klang som et eftertænksomt omsvøb. Udvalget vil derfor 

gerne støtte mix og master af deres 2. album. Musikudvalget gør opmærksom på, at der ikke 

kan gives støtte til de udgifter der er afholdt inden ansøgningen er fremsendt - d. 1. nov. 2016. 

5311

Catch The Breeze - 

Album

Catch the 

Breeze

10.000 Catch The Breeze er en velspillende rockhybrid, der efter udgivelsen af debut-EP'en i 2014 og 

turnévirksomhed i ind- og udland nu er klar til at indspille bandets første album. Musikudvalget 

støtter gerne projektet.

5357
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Let på tå, og andre 

måder at sige 

tingene på

Sean-Poul de 

Fré Gress

10.000 Musikudvalget vil gerne støtte Sean-Poul de Fré Gress' udgivelse "Let på tå, og andre måder at 

sige tingene på". Udvalget finder specielt det tekstlige univers spændende, og understreger at 

støtten gives til udgivelsen og ikke releasekoncerten. Derudover gøres opmærksom på at støtten 

ikke kan bruges til tryk af fysiske eksemplarer med henblik på salg.

5164

Indspilning af 

RaketSeptet CD/LP

Jacob 

Danielsen

10.000 Musikudvalget vil gerne støtte RaketSeptets indspilning. Udvalget finder musikken spændende, 

og planerne for udgivelse og koncerter relevante og velplanlagte.

5251

Røgsignal musikvideo Nikolaj Bugge 10.000 Musikudvalget vil gerne støtte Røgsignals musikvideo til sangen "Der Løber Meget Vand I Åen". 

Sangen er letsvævende og drømmende og især trommerne tilfører noget helt originalt til 

indspilningen. Udvalget finder desuden at bandets idé til videoen underbygger følelserne og 

temaet i musikken godt. 

5282

The Art of Being You Sidsel Ben 

Semmane

10.000  Musikudvalget ser et klart potentiale i Sidsel Ben Semmanes sange og finder især 

produktionerne overbevisende. Udvalget vil derfor gerne støtte indspiningen af albummet "The 

Art of Being You". 

5308

Århus Brass Band til 

Danmarksmesterskab

et 2016

Århus Brass 

Band

10.000 Aarhus Brass Band har bevist sig som et seriøst arbejdende og dygtigt amatørorkester, der ogå 

spiller en rolle i den musikalske udvikling af unge. Musikudvalget anerkender deltagelsen i 

Danmarksmesterskabet som en vigtig aktivitet for orkestret og støtter derfor projektet.

5180

Resonans - udgivelse 

af ny århusiansk 

elektronisk musik

William Kudahl 10.000 Musikudvalget vil gerne støtte Resonans' fire udgivelser af århusiansk elektronisk musik. De 

udvalgte udgivelser er alle af høj kvalitet, og understreger Aarhus centrale position i det 

elektroniske miljø. 

5263

Debutkoncert: 

Frisørstolen som 

skriftestol

Allan 

Gravgaard 

Madsen

10.000 Komponisten Allan Gravgaard Madsens debutkoncert tegner til at bestå af spændende værker af 

høj musikalsk kvalitet, der fortjener en indspilning. Musikudvalget støtter gerne projektet, og 

ønsker at øremærke støtten til produktion af CD-indspilning.

5318

tilskud til animeret 

musikvideo

The Boy That 

Got Away

7.500 En stærk visuel identitet er vigtigere end nogensinde for et band, og et godt videomateriale 

spiller en stadig vigtigere rolle i at skabe opmærksomhed om en ny sang. 

The Boy That Got Away's video til den single, der lancerer det kommende album, er 

animationsbaseret og tegner efter Musikudvalgets opfattelse lovende. På den baggrund støtter 

udvalget gerne projektet.  

5350

HIT Trilogi Tami Harmony 

Panik 

Vibberstoft

7.500 Musikudvalget kan være i tvivl om, hvor vidt ambitionen om at ramme et bredere publikum, 

som angiveligt er formålet med Apperaats "Hit Trilogi", vil blive opfyldt. Men projektet er 

kunstnerisk interessant, og udvalget har på den baggrund valgt at støtte indspilning og mix.

5277

Schwarze Fiktion Bo Nielsen 

Skjelmose

7.500 På baggrund af den modtagne plan for indspilning og udgivelse har Musikudvalget besluttet at 

støtte projektet, idet udvalget samtidig anbefaler, at Schwarze Fiktion også har fokus på de PR- 

og markedsføringsmæssige aktiviteter, som er påkrævet for at nå det publikum, musikken 

potentielt appellerer til. Støtten er øremærket mix samt PR- og markedsføringsaktiviteter.

5283

Indspilning af EP Johannes Bohn 

Christensen

5.000 Orkestret Atle leverer dedikeret og energisk fusionsjazz. Musikudvalget finder det oplagt for 

orkestret at indspille promotionmateriale og valget af producer virker helt rigtigt. Udvalget 

støtter derfor gerne projektet. 

5199

MARY JEANs debut 

EP

Mary Jean 

Brødsgaard 

Moore

5.000 Musikudvalget vil gerne støtte Mary Jeans debut-EP. Udvalget finder det musikalske udtryk 

interessant, bl.a. båret af lead-vokalens kraft og samtidige sensibilitet.

5215

MIRA - EP-indspilning 

og udgivelse

Mira Siegel 5.000 Musikudvalget finder MIRAs vokal troværdig og inviterende og musikken velspillet. Derudover er 

MIRAs overvejelser bag EP-projektet velbegrundede, og udvalget vil derfor gerne støtte 

indspilning, mix og master af denne.

5217

Produktion af 

udgivelsen 'Endnu En 

Nat' 

Esther Maria 

Brakl

5.000 Musikudvalget vil gerne støtte AlterEgo's album, da lyden og produktionerne understøtter 

Esther Marias energiske vokal på en overbevisende måde. Udvalget finder også, at teksterne og 

melodierne har en unik karakter. 

5219

MessMontage album 

release 

Tornike 

Margvelashvili

5.000 Musikudvalget vil gerne støtte promotion-aktiviteter i forbindelse med MessMontages album. 

Musikken er spændende og det soniske univers drager lytteren ind i dybet.

5240

indspilning og 

produktion af egen 

musik

Rasmus 

Esbjerg Rydahl

5.000 Musikudvalget glæder sig over dette projekts høje ambitionsniveau, der i vid udstrækning 

matches af de medsendte stemnings-bårne lytteeksempler, og har på den baggrund 

undtagelsesvis valgt at støtte et konservatoriebaseret projekt. Støtten er øremærket indspilning 

og mix. Udvalget opfordrer til, at der udarbejdes en plan for, hvordan de påtænkte indspilninger 

kan bringes ud til et bredere publikum. 

5300

7" udgivelse Mads Flethøj 

Ege

5.000 Musikudvalget har valgt at støtte Yune's udgivelse, da udvalget finder orkestrets musik 

forfriskende og i en god udvikling. Udvalget gør opmærksom på, at støtten ikke kan anvendes til 

fysisk eksemplarfremstilling med henblik på salg. 

5339

Masculinity Martin Baltser 

Rasmussen

5.000 Musikudvalget finder kompositionen og produktionen af sangen Call Me Wild original og 

vellydende og støtter derfor gerne Martin Baltsers videre udvikling og EP-projektet 

"Masculinity". 

5225

Sanatarium (arbejds 

titel)

Laurits Esben 

Jongejan

5.000 Musikudvalget vil gerne støtte udgivelsen Sanatarium. Musikken har en dybde og tekstur der 

virker dragende. Det understreges at støtten ikke kan anvendes til tryk.

5237
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Nava 

sangskrivningsworks

hop/studieindspilnin

g

Felix Facius 5.000 NAVA spiller original rock med god energi og musikudvalget finder deres udvikling interessant. 

Der støttes derfor til indspilning, mix og mastering af to singler.

5008

Cousin Victor Møller 

Poulsen

5.000 Musikudvalget støtter gerne produktion, mix og master af to numre, da udvalget finder Cousins 

produktioner unikke samt valget af producer og visionerne herom interessante og 

velbegrundede.

5229

Hvalfugl - Indspilning 

og udgivelse af debut-

cd

Jonathan Fjord 

Bredholt

5.000 Musikudvalget støtter gerne Jonathan Fjord Bredholts indspilning af sit melodiske, 

selvkomponerede og velspillede jazz-projekt, der med held inkorporerer inspiration fra andre 

genrer. Støtten er øremærket indspilningsomkostninger.

5247

Levende Flamingo Christian 

Windfeld 

Pedersen

5.000 Musikudvalget vil gerne støtte Levende Flamingos live-udgivelse fra Stavkirken nær Moesgård. 

Kirkens rum og stemning underbygger det klanglige univers i den ambiente musik på smuk vis, 

og udvalget finder ligeledes samarbejdet med Lydhør og The Lake Radio meningsfuldt. Der gøres 

opmærksom på, at Musikpuljen ikke støtter udgifter til tryk med henblik på videresalg. 

5254

HIRAKI debut-EP HIRAKI 5.000 HIRAKI leverer sin hårdtslående punk med fængende energi og en god præcision. Musikudvalget 

finder det relevant for orkestrets videre udvikling at producere en EP og støtter gerne projektet.

5325

CD-produktion PåVej 0 Afslag 4926

Indspilning med to 

freejazzpionerer i 

Berlin

Kasper Tom 

Christiansen

0 Afslag 4988

VoxLakunas første 

fuldlængde album

Gustav Bo 

Hansen

0 Afslag 5022

Tiden er nu Robert Snider 0 Afslag 5162

Dea Marie - 

Debutalbum

Dea Marie 

Kjeldsen

0 Afslag 5223

Indspilning af EP 

(Akvarel)

Johannes Bohn 

Christensen

0 Afslag 5228

Tapetown Live 

Singles

Rasmus 

Bredvig

0 Afslag 5231

Eden Haze animeret 

musik video

Jeppe Lavsen 0 Afslag 5233

Jon Aslak Jon Aslak 

Madsen

0 Afslag 5246

EP som et samlet 

værk og fortælling

Michael 

Schade

0 Afslag 5250

Soundtrackindspilnin

g

Jonas Kappel 

Lund

0 Afslag 5268

Ansøgning om støtte 

til producering, mix, 

master og udgivelse 

af musik

Kristian Kolby 

Eriksen 

0 Afslag 5271

Who is Louis Greta Louise 

Schenk

0 Afslag 5275

Lizette Lizette Schouw 

Hansen

0 Afslag 5290

Drop Dead Disco Lasse Pedersen 0 Afslag 5292

The New Family Jakob Bruno 

Jansen

0 Afslag 5293

Indspilning af EP Simone Tang 0 Afslag 5301

Produktion af 

dansksproget Liv 

Lykke debutalbum 

med selvskrevne 

numre

Liv Lykke 

Schmidt

0 Afslag 5302

Electric Scar Leonard 

Davies

0 Afslag 5307

Albumudgivelse Pinewood 

Benders

0 Afslag 5310

PUST Gry Colding 

Ebbesen

0 Afslag 5313
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Astronaut - 

Produktion af 

musikvideo

Tobias Sachse 

Mogensen

0 Afslag 5333

Udgivelse af 

debutalbum - 

"Melile"

Tobias 

Sejersdahl

0 Afslag 5337

CD: Connect - 

electronic works for 

guitar

Jakob Bangsø 0 Afslag 5345

Mikas - singlen Mikas Emil 

Søndergaard 

Eskesen

0 Afslag 5353

Ep "I Wanna Know" Ernesto 

Glargaard

0 Afslag 5355

Sange fra en 

brydningstid

Casper 

Simonsen

0 Afslag 5356

BorumFriFestival Niels Kristian 

Lempert

0 Afslag 4899

Local collection Anna Bell 

Bentholm-

Jensen

0 Afslag 5224

Ginkgo Tobias 

Sejersdahl 

Mikkelsen

0 Afslag 5236

AARHUS 

INTERNATIONAL 

SUPERNOISE 

FESTIVAL 2

Den Jyske 

Harsh Noise 

Mafia

0 Afslag 5239

Produktion og 

udgivelse af album 

på Vinyl

Jan Skambraks 0 Afslag 5257

Aarhustronica 

VariousArtist

Matilde Buhl 

Møller

0 Afslag 5273

Aarhus-Sangen 2017 Tami Harmony 

Panik 

Vibberstoft

0 Afslag 5279

11-Tsuki Jazzfest Sun Ship 0 Afslag 5281

2 dages 

koncertarrangement

Mathias Jæger 0 Afslag 5286

3 års kompilations 

label plade og 

marketing heraf

Gabriel 

Johnson

0 Afslag 5299

Aktiviteter i foråret 

2017

Lowly 0 Afslag 5314

Det turkise telt 2017 

(præsenteres af 

foreningen det 

turkise telt)

Det turkise telt 0 Afslag 5341

Debut EP Rikke Nybo 

Jakobsen

0 Afslag 5194

Debutalbum fra out 

of the woods

Christian 

Dietrichsen

0 Afslag 5207

EP Produktion - 

Adam Daniel

Adam Fawsi 0 Afslag 5220

Musikvideo Frederik 

Hagner

0 Afslag 5248

Grobund Sangskriver 

Workshop 2017

Grobund 

Bandakademi

0 Afslag 5267

Produktion af pladen 

"Maulex/Phaedrus - 

re:mod7".

Johan 

Brøndum de 

Reybekill

0 Afslag 5278

Grobund Turné 2017 Grobund 

Bandakademi

0 Afslag 5294

Zenith - 

singleudgivelse

LISERSTILLE 0 Afslag 5297
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NJYD+Errata 

Collective

NJYD 0 Afslag 5298

Mikkel Møl solo-

plade

Mikkel Møl 

Dalsgaard

0 Afslag 5303

Album produktion TOTAL HIP 

REPLACE-

MENT / Victor 

West Hosbond

0 Afslag 5316

Juka: indspilning og 

produktion af EP

Julie Hugsted 0 Afslag 5320

Metanoia 

(Debutværk, 3 

koncept ep'er)

Gurli Octavia 

Koefoed 

Nielsen

0 Afslag 5321

3. album (endnu 

uden titel)

Pernille 

Gunvad

0 Afslag 5323

Sammen i dans og 

musik

Lisa Astrid 

Maria Nyberg

0 Afslag 5324

AquaSonic Between 

Music

0 Afslag 5327

Albumindspilning i 

British Grove

Michael 

Vestbo

0 Afslag 5328

Pearl Jacobson - 

Constitution no. 1

Pearl Jacobson 0 Afslag 5338

Faces Ensemble 

Koncertprojekter 

2017

Faces 

Ensemble (Loïc 

Destremau)

0 Afslag 5343

Mission Rock 

(Arbejdstitel)

Kristian 

Krämer

0 Afslag 5349

Århus Musik- og 

Kunstfestival

Diana Annie 

Bojanic

0 Afslag 5354
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