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Ansøgninger som indstilles til støtte
Ansøger og projekttitel

Innovation

Regional
betydning

Læring
viden

3. Aarhus Billedkunstcenter:
Middel
Den kunstproducerende region

Høj

Middel

Middel

Høj

8. Struer Museum:
Høj
Brugerdesigende soundscapes
i autentiske rum

Middel

Høj

Middel

Middel

11. The Animation Workshop
DRAWN – visuelt talenttræf

Høj

Høj

Middel

Middel

16. BUM – Netværk for børn Lav
og unge:
Nordlys – Børn og ungekultur
med verdensnål

Høj

Middel

Middel

Høj

18. Art Hack:
Performing Arts Platform

Høj

Middel

Middel

Høj

25. Maltfabrikken:
Middel
Create Change – International kulturkonference

Middel

Høj

Middel

Middel

26. Komitéen Det grænsesø- Høj
gende Køkken:
Institute of Meals

Middel

Høj

Middel

Middel

Middel

Middel

og Varig
vikling

ud- Netværk

Særlige hensyn /
bemærkninger

Evt.
samarbejde
med
RingkøbingSkjern Museum

Sammenhæng
til
Europæisk Kulturregion.

3. Aarhus Billedkunstcenter: Den kunstproducerende region
Projektet har til formål at styrke Region Midtjylland som kunstproducerende region. Ved at
styrke og facilitere netværk blandt professionelle billedkunstnere i regionen er målet at synliggøre de kunstneriske initiativer, der findes og at understøtte ny kunstproduktion. Aktiviteterne
omfatter bl.a. opkvalificering af kunstfagligheder i form af kortere regionale og internationale
arbejdsophold, mesterlære-forløb og temadage med fordybelse inden for forskellige fagfællesskaber og interessefællesskaber samt forskellige netværksaktiviteter. Projektet forankres hos
Aarhus Billedkunstcenter og udvikles i dialog mellem billedkunstcenteret og kunstnere, institutioner og andre relevante aktører. Ved projektets afslutning er der etableret et regionalt bæredygtigt netværk, der videreføres. Der søges om et 3-årigt projekt.
Samlet budget på 2.394.150 kr. Ansøgt tilskud: 1.194.000 kr. Indstillet tilskud: 1.194.000 kr.
Begrundelse:
Projektet er en videreudvikling af et pilotprojekt om dannelse af netværk på billedkunstområdet, som efterspørges af de professionelle billedkunstnere. Der er tale om et strategisk netværk, der samler billedkunstnere, kunsthaller og udstillingssteder og som ønskes udbredt til
hele regionen, og hvor der gennemføres en række konkrete aktiviteter. Netværket samler en
kunstnergruppe, som tidligere har været vant til at arbejde meget individuelt og ofte i konkurrence med hinanden, og som derfor har haft begrænsede udviklingsvilkår og muligheder for at
samarbejde. Potentialet for udvikling inden for feltet er derfor stort.

8. Struer Museum: Brugerdesignede soundscapes i autentiske rum
Brugerdesignede soundscapes bidrager til en ny og stærkere form for lydformidling på museerne, hvor lyden ikke blot skal give stemning, men også bidrage til at autentiske miljøer opleves
endnu mere autentiske. Struer Museum vil sammen med to øvrige museer og CAVI, Aarhus
Universitet gennem en nyskabende, eksperimenterende og udforskende tilgang på de tre museer, give museumsgæster mulighed for at skabe deres helt egen lydkulisse i museernes autentiske rum. Ved projektets afslutning er der skabt lydinstallationer, der kan anvendes af publikum. Erfaringerne bliver opsamlet og formidlet til øvrige museer og andre på et afsluttende
formidlingsseminar. Der søges om tilskud i 1 år.
Samlet budget: 1.200.000 kr. Ansøgt tilskud: 600.000 kr. Indstillet tilskud: 600.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et projekt, der udvikler ny lydformidling på museerne, således at museumsoplevelserne bliver mere autentiske gennem anvendelse af digital teknologi, hvorved publikumsoplevelsen styrkes. Projektets resultater formidles til andre museer. Projektet er med til at understøtte Struers styrkeposition inden for lyd.
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11. The Animation Workshop: DRAWN – visuelt talenttræf
DRAWn er et visuelt talenttræf for unge kunstneriske talenter og talentskoler fra hele landet
samt gæster fra Sverige. Projektet tager udgangspunkt i tegning i bredeste forstand. Formålet
er at udvikle samarbejdet og netværket mellem de kreative miljøer på regionens visuelle talentskoler samt mellem samme miljøer og regionens kreative visuelle videregående uddannelser, for derved at styrke fødekæden i visuel kunstnerisk talentudvikling. Aktiviteterne under
talenttræffet omfatter en række forskellige workshops af professionelle visuelle kunstnere, oplæg, paneldiskussioner, introduktion af regionens kreative uddannelser, internationalt udsyn
samt sociale aktiviteter. Deltagerne opnår nye kompetencer og netværk. Over halvdelen af
deltagerne kommer fra Region Midtjylland. Der er tale om et 1-årigt projekt.
Samlet budget: 594.675 kr. Ansøgt tilskud: 250.000 kr. Indstillet tilskud: 250.000 kr.
Begrundelse:
Talenttræffet, som samler talenter og talentskoler fra hele Danmark, har stor betydning for at
styrke fødekæden inden for tegning og animation i regionen. The Animation Workshop samarbejder med en række kultur- og uddannelsesinstitutioner i regionen, og der er desuden et
samarbejde med et talentmiljø i Sverige. Projektet støttes primært på baggrund af dets fokus
på opbyggelse af samarbejder på tværs af de regionale institutioner, der arbejder med talentudvikling inden for området.
16. Netværk for børn og unge - BUM: Nordlys – Børn og ungekultur med verdensnål
BUM skaber med dette projekt nye fællesskaber og deler oplevelser, viden, indsigt og udtryk
samt angiver håb og nye handlemuligheder for elever i 4.–10. Klasse. I ”Nordlys værksteder”
skal skoleklasser fortolke og bearbejde udvalgte FN verdensmål gennem æstetiske processer,
der undersøger og afdækker kunsten og kulturens potentiale. Som forberedelse til Nordlys
værkstederne udvikles der en række tværfaglige professionsmøder mellem professionelle
kunstnere, naturvejledere og kulturformidlere, lærere, skole-pædagoger og evt. lærerstuderende. Projektet udvikler børnekulturen gennem samarbejde og netværk. Der er tale om et 1årigt projekt.
Samlet budget: 1.670.000 kr. Ansøgt tilskud 835.000 kr. Indstillet tilskud: 835.000 kr.
Begrundelse:
Med projektet Nordlys gives elever i 4.–10. klasse nye kulturtilbud i en kobling mellem kunst,
kultur, natur og FN’s verdensmål. Projektet videreudvikles ud fra ”Sange til verden”, der var en
del af Genopdag Festivalen under Europæisk Kulturregion i 2019. Projektet har en stor regional
udbredelse til alle regionens kommuner. Gennemførelse af projektet giver mulighed for at arbejde videre med en efterfølgende etablering af et nordisk og europæisk samarbejde.
18. Art Hack: Performing Arts Platform
Netværket ART HACK, der pt. har en partnerkreds med otte nøgleaktører (kulturhuse og -centre) på tværs af Region Midtjylland, ansøger om støtte til videreudvikling af netværket. FormåSide 3

let med netværket er at fremme mulighederne for, at regionens kunstnere kan udvikle deres
forretningsområde gennem stærke gensidige partnerskaber og et hands-on netværk med opbygning af relationer mellem kulturbranchen og andre brancher. Art Hack understøtter kulturbranchens arbejde med forretningsudvikling i forhold til erhvervssektoren. I projektet udvikles
partnerskaber og netværk gennem møder og projekter. Der er tale om et 3-årigt projekt.
Samlet budget: 1.800.000 kr. Ansøgt tilskud: 900.000 kr. Indstillet tilskud: 600.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et projekt forankret i eksisterende kulturhuse og – centre, der gennem netværksmøder og konkrete projekter bidrager til at opkvalificere regionens kulturaktører på
tværs af sektorer bredt i regionen. Der ydes ikke tilskud til kunstnerhonorar for at kunne deltage i netværksmøder. De afsatte 300.000 kr. hertil fratrækkes i budgettet, hvorfor det regionale tilskud reduceres til 600.000 kr.
25. Maltfabrikken: Create Change – International kulturkonference
Maltfabrikken søger om støtte til udvikling og gennemførelse af en international kulturkonference. Konferencen strækker sig over fire dage, og gennemføres i samarbejde med de to europæiske kulturnetværk Trans Europe Halles og European Network of Cultural Centers i juni
2020. Ønsket med projektet er at skabe en konference med europæisk udsyn, der er relevant
for hele regionens kulturliv. Konferencen behandler den særlige betydning kulturen generelt,
og de europæiske kulturhuse mere specifikt kan få for samfundet. Der planlægges et samarbejde med en række kulturhuse og – centre i regionen. Der er tale om et 1-årigt projekt.
Samlet budget: 1.630.000 kr. Ansøgt tilskud: 200.000 kr. Indstillet tilskud: 200.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om en kulturfaglig konference med internationalt udsyn og format og begivenheden
er derfor vigtig for kulturinstitutioner i Region Midtjylland og Europæisk Kulturregion. Administrationen undersøger muligheden for at afholde Europæisk Kulturregions Kulturforum i forbindelse med konferencen på Maltfabrikken.
26. Komitéen Det grænsesøgende Køkken: Institute of Meals
Institute of Meals ansøger om midler til videreudvikling af og opbygning af et tværfagligt institut, der gennem projekter, workshops, symposier og netværksmøder samler teatre, kokke,
kunstnere og forskere samt eksisterende netværk inden for gastronomi, forskning og kultur.
Formålet er at skabe en international scene i Region Midtjylland for udvikling af madkunst og
tværfaglige "måltidsrum" gennem opbyggelsen af en organisation og et netværk, hvor forskere, kunstnere og kokke kan formidle viden, skabe oplevelser, undersøge og belyse samfundsmæssige udfordringer samt komme med alternative vinkler til det at spise sammen. Der er efter 2 år udviklet projekter og samarbejde mellem gastronomer og kulturinstitutioner. Der søges om tilskud til et 3-årigt projekt.
Samlet budget: 2.250.000 kr. Ansøgt tilskud: 900.000 kr. Indstillet tilskud: 500.000 kr.
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Begrundelse:
Institute of Meals udforsker et stadig nyt kulturfelt med stort potentiale og inddrager regionale
aktører fra flere forskellige sektorer i udviklingen, herunder kulturinstitutioner, kunstnere, forskere, kokke og hele gastronomiområdet. Det vurderes derfor, at der er et stort potentiale for
at opbygge ny viden og udvikling på området til gavn for hele regionens kulturliv. Der ydes tilskud til projektets udvikling i år 1 og år 2.
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Ansøgninger der indstilles til afslag
Ansøger og projekttitel

Innovation Regional
betydning

Læring og Varig
ud- Netværk
viden
vikling

Særlige hensyn /
bemærkninger

1. Heksejagt
Syddjurs Egnsteater

Middel

Lav

Middel

Middel

Høj

2. Music Unites Europe
Sølund Musik Festival

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

4. Fart på regionens unge
Frontløberne

Lav

Middel

Middel

Middel

høj

Mere
drift
udvikling

5. Film-X Midtjylland
Middel
Borgerservice og Biblioteker,
Aarhus Kommune

Middel

Middel

Lav

Middel

Fokus på etablering
af produktionsfaciliteter.

6. Collection tour
Popmache

Middel

Middel

Lav

Lav

Lav

7. this 2019 - Northern
ligths on New Realities
this.2019

Middel

Middel

Høj

Middel

middel

9. Når lyd skaber billeder
Radar

Middel

Lav

Middel

Lav

Lav

10. Dansefilm - rethink ageing
SVALHOLM

Lav

Middel

Lav

Lav

Lav

12. Sang for sindet
Den Jyske Sangskole

Middel

Lav

Høj

Middel

Middel

13. Lev nu
Nordisk Teaterlaboratorium
- Odin Teatret

Middel

Middel

Middel

Lav

Lav

14. Bevæg dig - herregårds- Lav
miljøer
Gammel Estrup Herregårdsmuseum

Middel

Middel

Middel

Middel

15. AWOW Aarhus Walks on
water
Aarhus Universitet

Middel

Lav

Middel

Middel

Middel

17. Secret stages - tværæstetisk udviklingsprojekt
Hakkehuset

Middel

Middel

Lav

Lav

Middel

19. Udvikling af intuitive
oplevelser i Kaj Munks hjem
Ringkøbing-Skjern Museum

Lav

Lav

Middel

Lav

Lav

Konferencen
holdt.

end

er

af-

Mangler partnere på
kulturområdet

Struer Museum har
søgt støtte til et lign.
projekt, der bedre
opfylder
kriterier.
Kan evt.indgå i dette
projekt.
Side 6

20. Nye tider i vinden
Vinderup Borger og håndværkerforening

Middel

Lav

Lav

Lav

Lav

21. Et kulturelt kraftcenter
på Samsø
Søholm Opera

Middel

Lav

Middel

Middel

Middel

22. Same - same - but
different
Animated Learning Lab

Middel

Middel

Middel

Lav

Lav

23. XR-Expedition Phenomenal Viborg
Phenomenal Viborg

Middel

Lav

Middel

Lav

Lav

24. Kulturelt videncenter for
børn
Kulturelt Videncenter for
Børn

-

-

-

-

-

Der er søgt om anlægstilskud, hvorfor
projektet falder uden
for kulturpuljen

1. Syddjurs Egnsteater: Heksejagt
Syddjurs Egnsteater søger om støtte til udvikling af en interaktiv teaterforestilling om en af
Djurslands hekseprocesser i 1600-tallet med inddragelse af publikum. Forestillingen inddrager
lokale kor og restauranter, som sammen med kunstudstilling og inddragelse af dyrehold skaber et totalteater. Projektet involverer således en række lokale aktører og samarbejdspartnere
i udviklingen af projektet. Teaterforestillingen opføres både som skoleforestillinger og offentlige forestillinger.
Samlet budget: 1.775.000 kr. Ansøgt tilskud: 250.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et lokalt projekt. Der er ikke etableret
regionale partnerskaber af betydning, og derfor har projektet ikke tilstrækkelig regional relevans.
2. Sølund Musik Festival: Music Unites Europe
Music Unites Europe er et internationalt seminar for musikere med udviklingshandicap. Projektet rekrutterer musikere med udviklingshandicap fra flere lande i Europa, som mødes til et seminar på Landsbyen Sølunds kursushotel i Skanderborg Kommune, hvor de i et kreativt fællesskab arbejder på at udvikle deres musikalske kompetencer. Seminaret afsluttes med en fælles
koncert.
Samlet budget: 963.234 kr. Ansøgt tilskud: 262.500 kr.
Begrundelse:
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Administrationen vurderer, at projektet er lokalt og ikke inddrager regionale partnere i tilstrækkelig grad. Samtidig er der primært tale om en gentagelse af tidligere seminarer, og projektet indeholder derfor kun en lav grad af videreudvikling.
4. Frontløberne: Fart på regionens unge
Projektet skal opbygge netværk mellem regionens ungekulturhuse og – enheder for at skabe
synergi mellem de unge talentmiljøer og Aarhus som ungekulturens hovedby. Projektet skal
give de unge kulturskabere en styrket faglighed og inspiration fra hinanden. Samtidig styrkes
de unges organisationers interne netværk og opnår vidensdeling og samarbejde på tværs. Et
ungekultur-fagligt netværk og vidensplatform, hvor unge kulturskabere fra regionen får adgang til et opkvalificerende forløb om at skabe ungekultur. Dertil vil projektet skabe et netværk og vidensdeling en faglighed omkring det at skabe rammerne for ungekulturens udfoldelse.
Samlet budget: 1.950.000 kr. Ansøgt tilskud: 810.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der i det væsentligste er tale om en udbredelse af eksisterende kompetencer og viden opbygget hos frontløberne. Endvidere er det opfattelsen, at
det beskreven netværk er svagt.
5. Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film-X Midtjylland
FILM-X vil etablere et filmeksperimentarium på DOKK1 i Aarhus og hermed give børn og unge i
regionen mulighed for at eksperimentere med medieproduktion og teknologi, så de bliver rustet til at forstå og indgå i en virkelighed, der i høj grad er defineret af digitale, visuelle fortællinger. Projektet samarbejder med en række kommuner og biblioteker i regionen i udviklingen
af projektet og forankres desuden via projektet ”POV”s regionale videnscentre (også støttet af
Region Midtjylland).
Samlet budget: 5.060.000 kr. Ansøgt tilskud: 675.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om en ansøgning om tilskud til udvikling af produktionsfaciliteter/anlæg på DOKK1 i
Aarhus, hvilket jf. retningslinjerne for tilskud ikke kan støttes af de regionale kulturudviklingsmidler. Det er desuden administrationens vurdering, at projektets regionale relevans og udbredelse allerede er etableret gennem regionens støtte til projektet ”POV” under Filmby Aarhus.
6. Popmaché: Collection tour
POPMACHÉ vil udvikle et nyt koncept for formidlingsevents på museer med foreløbig tre events
i foråret 2020 på tre museer, hvor der tages udgangspunkt i museets samling og strategi.
Eventen omfatter en billedkunstners arbejde med fotodokumentation og et band, der spiller
eksperimenterende popmusik. De tre events retter sig mod unge.
Samlet budget: 171.455 kr. Ansøgt tilskud: 63.645 kr.
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Begrundelse:
Administrationen vurderer, at projektet primært fokuserer på tre enkeltstående arrangementer, og at den regionale betydning og potentialet for varig udvikling derfor er begrænset.
7. This 2019: Northern lights on New Realities
this.2019 er en tredages kulturfestival om fremtidens digitale fortællinger og engagement af
publikum. Den afholdes den 29.–31. oktober 2019. Der er tale om en seriefestival om gaming
og en heldagskonference om fremtidens digitale fortælling. Formålet er at samle deltagere på
tværs af brancher og interesser og klæde kulturproducenterne på til at kunne skabe nyskabende kulturoplevelser for publikum, ud fra den tilgang at medier er kultur, idet det er gennem
medierne at kulturen bliver spejlet, skabt og reproduceret.
Samlet budget: 2.880.800 kr. Ansøgt tilskud: 200.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet ikke kan modtage støtte, da projektet allerede
er afholdt inden regionsrådets behandling af ansøgningen. Dette betyder også, at regionen ikke kan opnå den fornødne synlighed, der ønskes.
9. Radar: Når lyd skaber billeder
Engelsholm Højskole (i Region Syddanmark), Visuel HF, The Animation Workshop og spillestedet Radar vil gennem et treårigt projekt lave en række undervisningsforløb for kursister på Engelsholm Højskole omhandlende animation og visuelle præsentationer i relation til levende musik og lyd. Afsluttende vil projektet præsentere en række koncerter på spillestedet Radar, hvor
animation og visualiseringer møder musikken.
Samlet budget: 272.828 kr. Ansøgt tilskud: 115.328 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et eventbaseret projekt med en central partner uden for Region Midtjylland,
dog uden at Region Syddanmark eller kommuner i Region Syd medfinansierer. Det er derfor
administrationens vurdering, at projektet ikke har den fornødne regionale betydning.
10. SVALHOLM: Dansefilm - Rethink Ageing
Rethink Ageing vil skabe og producere tre dansefilm i forlængelse af pilotprojektet Rethink
Ageing arbejder med dans og scenekunst med frivillige deltagere i alderen 60+ og sætter fokus på fysisk og mental trivsel gennemfysisk aktivitet og dans. Filmene skal indspilles i et særligt udvalgt naturområde i hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune og Aarhus Kommune. Pilotprojektet har tidligere opnået tilskud fra regionens kulturpulje.
Samlet budget: 1.801.000kr. Ansøgt tilskud: 985.000kr
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Begrundelse:
Administrationen vurderer, at der primært er tale om en kommunikationsaktivitet, som skal
formidle og brande et allerede eksisterende projekt. Der er således ikke tale om nogen videreudvikling af projektet af betydning, og der inddrages i udgangspunktet ikke andre kunstneriske
partnere.
12. Den Jyske Sangskole: Sang for sindet
Sang for Sindet er et nyt udviklingsprojekt om korsang til psykisk sårbare og deres pårørende,
med et sideløbende fokus på at skabe og dele ny viden på området samt bæredygtig forankring efter projektets afslutning. Projektet er opstået på baggrund af forskning og en efterspørgsel blandt både psykisk sårbare, pårørende og behandlere. Der udvikles fællessangformater orienteret mod mental sundhed, øget inklusion, styrket fællesskabsfølelse og højnet oplevelse af selvværd, ro og overskud. Sang for Sindet skaber et rekreativt tilbud for psykisk sårbare efter endt behandling. Der søges om et 3-årigt projekt.
Samlet budget: 1.208.000 kr. Ansøgt tilskud 365.000 kr.
Begrundelse:
Projektet mangler et regionalt samarbejdsperspektiv indenfor især kulturlivet. Der er tale om
et projekt, der i hovedsagen alene udvikles af Den Jyske Sangskole og i Herning kommune
uden en bredere deltagelse af kulturaktører.
13. Nordisk Teaterlaboratorium og Odin Teatret: Lev nu
Nordisk Teaterlaboratorium (Idom-Råsted Borgerforening) vil etablere et talentakademi, hvor
30 ældre borgere får mulighed for at udfolde sig og dyrke deres kunstneriske talenter gennem
afvikling af en række forestillinger i tre kommuner. Projektet er et samarbejde mellem Nordisk
Teaterlaboratorium, Idom-Råsted Borgerforening og Landsbylaboratoriets Event Værksted og
vil i opstartsfasen have aktiviteter i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. I løbetaf projektperioden vil samarbejdet dog udvide sig til alle syv kommuner i Kultursamarbejdet Midt- og
Vestjylland.
Samlet budget: 1.600.000 kr. Ansøgt tilskud: 250.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet er svagt forankret med organiseringen i IdomRåsted Borgerforening, og der mangler andre kunstneriske partnerskaber end blot Odin Teatret for at kunne begrunde et tilskud fra de regionale kulturudviklingsmidler. Det er desuden
administrationens vurdering, at ansøgningen hovedsageligt har fokus på afvikling af arrangementer og at der mangler en nærmere beskrivelse af projektets metodik.

14. Gammel Estrup Herregårdsmuseum: Bevæg dig – herregårdsmiljøer
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BEVÆG DIG er en del af Gammel Estrup Herregårdsmuseums nationale formidlings- og undervisningsprojekt Jagten på Fortiden, der skal få flere danskere på opdagelse i deres lokale herregårdsområde. BEVÆG DIG vil skabe fornyet bevidsthed om herregårdskulturmiljøer som oplagte rum for kulturoplevelser og fysiske aktiviteter i samarbejde med museer, kulturaktører,
frivillige foreninger og herregårde. Gennem aktiviteter og nye netværk af borgere og professionelle undersøges kulturen og kulturarven som løftestang for at få flere borgere ud i bevægelse
under åben himmel med kulturoplevelser som bærende element og motivationsfaktor. Projektet vil udvikle en række formidlingstiltag og kulturoplevelser i herregårdsmiljøer.
Samlet budget: 1.829.578 kr. Ansøgt tilskud: 200.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet ikke i tilstrækkelig grad indeholder en udvikling af kulturdelen, men hovedsageligt fokuserer på formidlingsaktiviteter. Herudover mangler
der kunstneriske partnere i projektet, som primært indeholder et samarbejde med naturfaglige
aktører.
15. Aarhus Universitet: AWOW Aarhus Walks on water
AWOW er en event inden for FashionTec, der under det overordnede tema – Body Enablement
- undersøger, hvordan ny teknologi ændrer menneskets kropsnære og kommunikative vilkår. I
forbindelse med eventen ønsker ansøger at arbejde med opbygning og styrkelse af det tværfaglige regionale netværk omkring udvikling af eventen og kontakt til internationale partnere,
videndeling gennem afholdelse af værksteder, talentudvikling og publikumsudvikling. Som en
del af projektet arbejdes der desuden med ansøgning til EU-programmet Creative Europe.
Samlet budget: 850.000 kr. Ansøgt tilskud: 425.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelig regional betydning, og
værdien i projektet vurderes at være af erhvervsmæssig karakter inden for mode- og velfærdsteknologi-branchen.
17. Hakkehuset: Secret stages - tværæstetisk udviklingsprojekt
Foreningen Hakkehuset vil sammen med en række lokale kultur- og erhvervspartnere primært
i Silkeborg Kommune etablere et udviklingsprojekt, der har som mål at udvikle stedsspecifikke
oplevelser bl.a. i form af kunstneriske og kulinariske oplevelser, hemmelige oplevelser og
filmoplevelser i anderledes rum.
Samlet budget: 2.745.000 kr. Ansøgt tilskud: 375.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et lokalt projekt, som ikke har den fornødne regionale betydning for et tilskud fra de regionale kulturudviklingsmidler.
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19. Ringkøbing-Skjern Museum: Udvikling af intuitive oplevelser i Kaj Munks hjem
Projektet vil udvikle en intuitiv, audiobaseret formidling, der bevarer autenticiteten og forbedrer gæsteoplevelsen samt historieforståelsen i Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Præstegården
rummer en særlig identitetsbærende regional og national historie i kraft af de personer, der
boede her. Projektet går ud på at udvikle en audiobaseret og intuitiv formidlingsform, der kan
bevare følelsen af et uberørt hjem, øge den historiske forståelse, gæstetilfredsheden og besøgstallet indendørs og i Præstegårdens havepark.
Samlet budget: 1.230.000 kr. Ansøgt tilskud: 375.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelig regional betydning, da
projektet ikke er funderet i et partnerskab med bred regional betydning, idet der er tale om en
enkelt institution, der søger støtte til egen udvikling. Derudover mangler en stillingtagen til,
hvordan projektets erfaringer og resultater kan formidles mere bredt og komme en bredere
kreds af museer til gavn uden for Ringkøbing-Skjern Kommune.
20. Vinderup Borger og Håndværkerforening: Nye tider i vinden
Projektet Nye Tider i Vinden er et borgerinvolverende og dialogbaseret kulturprojekt, som fordyber sig i Vinderupegnens nuværende situation og undersøger dét, der var og dét der er med
henblik på, at de nuværende indbyggere bliver medskabere af deres fælles fremtid. Projektets
formål er at eksperimentere med nye løsninger til at håndtere de udfordringer, som vi står
overfor både lokalt og globalt og at undersøge, hvad der sker når kunst og kultur møder disse
udfordringer. Projektets ramme er et ”laboratorium”, der udgør den fysiske ramme for kulturtilbud i Vinderup.
Samlet budget: 1.239.000 kr. Ansøgt tilskud: 375.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et lokalt projekt uden regional betydning,
hverken geografisk eller i forhold til inddragelse af partnere.
21. Søholm Opera: Et kulturelt kraftcenter på Samsø
Projektet vil skabe en platform for klassisk musik på Samsø samt udvikle et nyt bæredygtigt
og multifunktionelt koncerthus. Projektet skal udvikle nye eksperimenterende formater for
opera og klassisk musik, der kombinerer musikoplevelser med Samsøs unikke natur, der skal
udgøre grundlaget i et ønsket koncerthus på Samsø.
Samlet budget: 537.800 kr. Ansøgt tilskud: 222.800 kr.
Begrundelse:
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Det er administrationens vurdering, at der er tale om et lokalt projekt, der ikke har den fornødne regionale betydning til at kunne begrunde et tilskud fra regionens kulturudviklingsmidler. Ansøgningen indeholder desuden udviklingen af et prospekt for et operahus, hvilket ikke
kan støttes med kulturmidlerne.
22. Animated Learning Lab, The Animation Workshop og VIA University College:
Same - same - but different
Same - same - but different vil med tegning og animation udvikle alternative kommunikationsog læringsmetoder til grundskolens kernefærdigheder. Eleverne gøres til aktive producenter af
tegninger og animerede film. Især vil sårbare børn i læse- og skrivevanskeligheder, som oplever usikre sociale vilkår, have glæde af denne alternative metode, men den kunstneriske og
didaktiske faglighed skaber samtidig en ligeværdig inklusion i klassen. Projektet er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, skoler, forskere, speciallærere og pædagoger.
Samlet budget: 679.000 kr. Ansøgt tilskud: 300.000 kr.
Begrundelse:
Administrationen vurderer, at der hovedsageligt er tale om et pædagogisk undervisningsprojekt, som ikke i tilstrækkelig grad skaber kunstnerisk udvikling eller har den fornødne regionale betydning.
23. Phenomenal Viborg: XR-Expedition
Foreningen Phenomenal Viborg arbejder for at skabe ny kreativ vækst i mødet mellem kunst,
animation og XR-teknologi (Extended Reality). De søger støtte til et projekt, hvor tre teams af
"astronauter" – i alt 6 kunstnere og teknologer - går på ekspedition i XR-verdenen og på baggrund af den viden om XR de finder, skabes tre værker og erfaringer, der bl.a. skal inspirere,
udfordre og underholde modtagerne. Den kunstneriske formidling af viden om XR præsenteres
i tre symposier og udstilles ved en større kulturbegivenhed. Partnerskabet omkring den nye
forening under stiftelse omfatter lokale partnere fra Viborg inden for videregående og ungdomsuddannelsesinstitutioner, kunst og erhvervsvirksomheder inden for animation, VR og XR.
Samlet budget: 700.000 kr. Ansøgt tilskud: 300.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelig regional betydning hverken geografisk eller i forhold til inddragelse af partnere.
24. Kulturelt videncenter for børn: Etablering og opstart
Kulturelt Videncenter for Børn ønsker at gå nye veje i udvikling af produkter, arbejdsformer og
værktøjer. Centret etableres i et erhvervsområde i Odder i stærk vækst, som en platform for
inspiration, videndeling og udvikling af børnekultur. Formålet med centret er at udvikle og afprøve nye tiltag, som udvider og nytænker børnekultur gennem aktiviteter som er tværkunstSide 13

neriske og tværsektorielle, udvikler nye produkter og nye workshopformater og har internationalt udsyn.
Samlet budget: 1.178.700 kr. Ansøgt tilskud: 100.000 kr.
Begrundelse:
Der søges om anlægstilskud til etablering af bygninger og sansehave. Der kan ikke ydes anlægstilskud fra kulturpuljen, hvorfor projektet falder uden for rammerne af kulturpuljen og
derfor indstilles til afslag.
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