Kategori 1: Ansøgninger, der opfylder retningslinjerne for tilskud og som indstilles til
godkendelse
2. Filmby Aarhus: POV - Media-literacy for unge i udskolingen
Filmby Aarhus ønsker med POV (Point Of View) at afprøve og beskrive metoder, der kan
forankres og bruges af lærere og pædagoger på landsplan, så de på egen hånd kan undervise i
filmproduktion i 7.-10. klasse og i fritidstilbud. Der etableres 4-6 regionale ressourcecentre til
forankring af projektet, og undervisningsmaterialet udgives på EMU Danmarks Læringsportal.
Projektet bidrager desuden med erfaringer til et nationalt kompendium for best-practise i
undervisning i filmproduktion.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om talentudvikling og kreativitet. Projektet
udmærker sig ved at involvere elever og lærere aktivt i udviklingen af nye metoder og
undervisningsmateriale og har en stærk regional forankring.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2018.
Det samlede budget er 3.976.104 kr. Region Midtjylland søges om 400.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 400.000 kr.
4. Foreningen Strøm: Undersøgelse af elektronisk musik i Danmark
Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival er i færd med en trefaset undersøgelse af den
elektroniske musik i Danmark. Undersøgelsen skal skaffe viden og fakta om den danske
elektroniske genres regionale karakteristika, behov og udfordringer, så genren i alle Danmarks
regioner kan synliggøres bedst muligt. Genren falder udenfor de normale støttefunktioner for
musik og derfor er denne undersøgelse særlig relevant. Det ansøgte beløb dækker aktiviteter
og kortlægning i Region Midtjylland.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om netværk og talentudvikling. Projektet
bidrager til at skabe synlighed omkring en gruppe af kunstnere, som står uden netværk og
udenfor de normale støttemuligheder.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2017.
Det samlede budget er 521.166 kr. Region Midtjylland søges om 83.022 kr.
Der indstilles et beløb på 83.000 kr.
5. Læseforeningen: Tid til Læsning
Læseforeningen er i 2016 i gang med forprojektet for "Tid til læsning", og søger nu om tilskud
det videre forløb. Tid til Læsning skal forankre kulturtilbuddet Guidet Fælleslæsning som et
højt kvalificeret tilbud til psykisk sårbare borgere på alle niveauer, der kan tilbydes Region
Midtjylland, regionens kommuner samt på sigt hele Danmark. Projektets samarbejdspartnere
er Aarhus Universitet og Risskov Universitetshospital samt biblioteker og sundhedsforvaltninger i Horsens, Viborg, Herning, Holstebro og Ikast-Brande. I løbet af de næste 3 år,
er det ambitionen at have alle kommuner i regionen med. Der er desuden dialog i gang med
socialpsykiatrien i Region Midt, som selv har kontaktet Tid til læsning for at blive tilknyttet
projektet.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk og samspil med andre
vigtige samfundsområder. Det udmærker sig ved at etablere nysskabende samarbejder på
tværs af kommuner og forvaltningsområder.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2019.
Det samlede budget er 5.625.000 kr. kr. Region Midtjylland søges om kr. 1.802.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 1.802.000 med 515.000 kr. i 2016 og 1.287.000kr. i 2017.
20. Museum Ovartaci: Ovartaci Fields
Med udgangspunkt i Ovartaci museets mission om at skabe indsigt i og forståelse af psykiske
sygdommes mange aspekter ønsker museet at skabe en række mindre fokusudstillinger i
samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Business Park Skejby. Projektet
forventes at blive en ”spydspids” for museets form og fremtid i Skejby.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling og samspil med andre vigtige
samfundsområder. Det udmærker sig ved en nytænkning af museets rolle i et lokalsamfund,
herunder et samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sygehus.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2018.
Det samlede budget er på 2.202.000 kr. Region Midtjylland søges om 770.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 650.000 kr. med henvisning til en samlet prioritering af
kulturudviklingsmidlerne.
26. De Kulturhistoriske Museer, Holstebro: Hænder og Huse kulturarv,
bæredygtighed og praktisk sans
Et netværk bestående af 5 museer og 3 tekniske skoler ønsker at udvikle og implementere et
varigt samarbejde mellem de tekniske uddannelser, designuddannelserne og museerne.
Hensigten er at lade historien og de gamle håndværk inspirere det helt moderne håndværk og
design. Projektet består af en indsats overfor folkeskolelever, specialtilbud på de tekniske
uddannelser og efteruddannelse af håndværkere.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk, talentudvikling og
samspil med andre samfundsområder. Endvidere arbejdes der på sigt med etablering af
internationalt samarbejde. Projektet udmærker sig ved at rumme et helt nyskabende
samarbejde mellem kulturinstitutioner og erhvervsuddannelser.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2019.
Det samlede budget for alle tre år er 3.255.000 kr. Regionen søges om 1.630.000 kr.
Der indstilles et tilskud år på 1.630.000 kr. med 540.000 kr. i 2016 og 1.090.000 kr. i 2017.
27. Museum Midtjylland: Det Store Tørklæde
Museum Midtjylland vil involvere midtjyder med forskellige etniske og kulturelle baggrunde i
læring om mangfoldighed. Projektet omfatter en fysisk udstilling om brug af tørklæder, som
først sættes op i Museum Midtjyllands Textilforum i Herning, og en dertil hørende online

udstilling samt parallelle undervisningsforløb knyttet til udstillingen på henholdsvis
ungdomsuddannelser og sprogskoler for flygtninge og indvandrere.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk og samspil. Projektet
udmærker sig ved at sætte fokus på kulturel mangfoldighed og medvirker til styrkelse af
kulturelt medborgerskab, fællesskab og demokrati i regionen.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2019.
Det samlede budget er 1.500.000 kr. Regionen søges om 750.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 650.000 kr. med henvisning til en samlet prioritering af
kulturudviklingsmidlerne.
30. MMex: At rejse gennem tid og sted
MMex ønsker sammen med 9 museer og Arriva at iværksætte et eksperiment, der skaber nye
former for oplevelser for togrejsende i Midtjylland. Gennem lyd, tekst og animationer vil man
skabe sanselige oplevelser af de skjulte fortællinger i de landskaber, toget kører igennem. De i
alt 50 historiske fortællinger vil blive formidlet på den 350 km lange rundstrækning AarhusSkjern-Struer-Aarhus. Blandt de øvrige samarbejdspartnere er Aarhus Universitet, Danmarks
Radio og Teater Katapult.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk og samspil med andre
samfundsområder. Projektet udmærker sig ved at nytænke museernes måde at møde
publikum på uden for de sædvanlige rammer.
Eksperimentet vil blive gennemført i juli 2017.
Det samlede budget er 1.164.880. Regionen søges om 215.000 kr. (Aarhus 2017 har bevilget
350.000 kr.)
Der indstilles et tilskud på 215.000 kr.
34. Seachange Lab/Det Andet Teater: Moving Spaces
Moving Spaces er et samarbejde mellem professionelle scenekunstnere, et antal
kulturforvaltninger i Region Midtjylland, lokale kunstnere, institutioner og borgere om at
forvandle byrum gennem uformelle, legende twists og interventioner. Grundidéen er at åbne,
forandre eller bevæge byens rum, invitere borgerne indenfor, og at bruge site specifik kunst til
at afprøve muligheder for udvikling af byrum, der på nuværende tidspunkt ikke fungerer
optimalt.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling og samspil og udmærker sig ved sin
borgerinvolverende tilgang og brede regionale relevans inden for byrumsudvikling.
Projektet vil blive afviklet i 2017.
Det samlede budget er 1.972.500 kr. Regionen søges om 200.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 200.000 kr.
39. ET4U: MEETINGS - et video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland

Foreningen ET4U står bag et omfattende video- og performanceprojekt der finder sted i 7 af
regionens kommuner (Herning, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og
Skive). Over en fireårig periode produceres der en række stedsspecifikke og
borgerinddragende kunstværker (specifikt video og performances) af internationale
samtidskunstnere i samarbejde med lokalbefolkningen. Værkerne udstilles på utraditionelle
steder som lader, kirker, nedlagte huse, grusgrave mm. i forbindelse med to regionale
kulturfestivaler i henholdsvis 2017 og 2019. Forventningen er, at projektet på sigt kan danne
grundlag for en tilbagevendende international samtidskunstbiennale eller triennale.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om internationalt udsyn og netværk og
udmærker sig ved mange lokale, regionale og internationale partnerskaber samt en stærk
forankring i det Midt- og Vestjyske.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2019.
Det samlede budget er 4.265.000 kr. Region Midtjylland søges om 873.800 kr. (Aarhus 2017
har bevilget 400.000 kr.)
Der indstilles et tilskud på 500.000 kr. med henvisning til en samlet prioritering af
kulturudviklingsmidlerne.
41. MMex: Sharing is Caring
MMex har overtaget værtskabet for den internationale konference Sharing is Caring, der
handler om væsentlige spørgsmål inden for digitalisering af kulturarv og formidling på museer,
biblioteker og arkiver. Konferencen har tidligere været afholdt i DR-byen af Statens Museum
for Kunst og Organisationen af Danske Museer. Der søges om tilskud til gennemførelse af
konferencen i Aarhus i 2017. Der forventes 250 deltagere hvoraf halvdelen vil være
udenlandske. Øvrige parter i konferencen er Statens Museum for Kunst, Aarhus Universitet og
Dansk Center for Museumsforskning (et univeristetsnetværk).
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om netværk og internationalt udsyn og
samarbejde. Projektet bidrager til en international synliggørelse af en midtjysk styrkeposition
indenfor digital formidling og tilgængeliggørelse af kulturarven.
Projektet vil blive afviklet i 2017.
Det samlede budget er 816.000 kr. Regionen søges om 200.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 200.000 kr.
43. Den ny Maltfabrik: Statens Værksteder for Kunst – Vest
Projektet har til formål at sikre, at Statens Værksteder for kunst og design får en afdeling i
provinsen med udgangspunkt i vækst- og udviklingsprojektet Den ny Maltfabrik. Konkret skal
nærværende ansøgning fremme processen og bl.a. gøre det muligt at etablere midlertidige
værkstedsfaciliteter potentielt understøttet af opholdsfaciliteter, så Den ny Maltfabrik i tæt
samarbejde med bl.a. Statens Værksteder og Slots- og Kulturstyrelsen kan teste modellen
allerede inden Den ny Maltfabrik står færdig.
Det er administrationens vurdering, at der et tale om et projekt, der potentielt kan få
betydning for en styrkelse af regionens internationale position inden for billedkunst og design
og for en styrkelse af det billedkunstneriske og kreative miljø i Midtjylland.

Ansøgningen indstilles til godkendelse på betingelse af:
• At der udarbejdes en realistisk plan og et realistisk budget for pilotprojektets gennemførelse.
• At der udarbejdes en strategi for projektets regionale forankring, herunder f.eks.
partnerskaber med relevante institutioner i hele regionen.
• At projektet fremskaffer den fornødne medfinansiering på 50%.
Projektet vil blive afviklet i perioden primo 2017 – ultimo 2018.
Det samlede budget er 2.000.000 kr. Regionen søges om 1.000.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 1.000.000 kr.
44. Fonden Filmtalent: Film/Music Direction
Den nyetablerede overbygning på de fire danske filmværksteder med base i Region
Midtjylland, Fonden Filmtalent, og Det Jyske Musikkonservatorium er gået sammen om at
skabe et tværfagligt talentudviklingsforløb for unge filminstruktører og komponister. Projektet
er i første omgang et pilotprojekt, hvor potentialet i et kreativt samarbejde mellem de to
fagligheder afprøves og evalueres. Forventningen er, at projektet senere vil kunne udbredes til
et landsdækkende initiativ.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om talentudvikling og kreativitet og udmærker
sig ved sine samarbejder på tværs af forskellige talentudviklingsmiljøer.
Projektet vil blive afviklet i perioden ultimo 2016 – primo 2017.
Det samlede budget er 241.000 kr. Regionen søges om 99.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 99.000 kr.
47. Performing Arts Platform: Connections Platform 2017-2020
Performing Arts Platform står bag CONNECTIONS, et 3-årigt strategisk projekt, som har til
formål at udvikle og styrke den professionelle dans i Region Midtjylland samt at tiltrække nye,
spændende koreografer og dansere og dermed bidrage til et levende dansemiljø i regionen.
Projektet udvikler en koreografisk platform med fokus på udvikling og international udveksling.
Platformen er struktureret som en stafet og er derfor markant anderledes fra almindelige
”artist-in-residence”-forløb.
Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk, talentudvikling og udsyn.
Projektet udmærker sig ved at styrke samarbejdet mellem regionens danseinstitutioner og
koreografer.
Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2020.
Det samlede budget er 1.740.000 kr. Regionen søges om 300.000 kr.
Der indstilles et tilskud på 300.000 kr.
Kategori 2: Ansøgninger, der opfylder retningslinjerne for tilskud men indstilles til
afslag grundet den samlede prioritering af midlerne eller med henvisning til 2017
medfinansiering

Nr.
6
12
25

Ansøger
Bora Bora
Foreningen Papirkontoret
Skovgaard Museet

Projekt
Midt i Bevægelse
RUTE 15 – ROUTE15
De 7 Dødssynder - et
udstillingssamarbejde mellem syv
kunstmuseer i Region Midtjylland

Ansøgt beløb
400.000 kr.
300.000 kr.
1.000.000 kr.

Kategori 3: Ansøgninger, der er potentielt interessante i forhold til regionens
kulturpolitik men indstilles til afslag fordi, der er mangler i ansøgningen
Nr.
1
7
11
17
18
29
32
33
36
37

Ansøger
Syddjurs Kommune,
Kulturskolen
The Animation Workshop
Skanderborg Kulturskole
Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet
Kvindemuseet
Kulturmarkt
Folkeuniversitetet
Skærum Mølle
Seachange Lab
Dansk Talentakademi
Aarhus Universitet

Projekt
Fællesskaber i kunst og kultur

Ansøgt beløb
200.000 kr.

Animation på Tværs
Wewrite
Magtens bolig

248.977 kr.
750.000 kr.
190.000 kr.

Demokratiets Landskab
Kulturmarkt forår 2017
Økocenter Storåen

400.000 kr.
50.000 kr.
1.500.000 kr.

Performing Arts Relay forprojekt
Comics for Good – tegneserier der gavner
Overheard Lab

100.000 kr.
ukendt beløb
400.000 kr.

Kategori 4: Ansøgninger, der ikke opfylder retningslinjerne for tilskud og som får
afslag
Nr.
3
9

10
13
14
15

16
19
21
22
23
24
28

31

Ansøger
Hvid Støj Sceneproduktion
Kulturdivisionen Slagteriet
Holstebro og Holstebro
Kommune
Rethink Human Being
CPH:DOX
Oliver Quast
Horsens Teaterfestival,
Horsens Kommune
Ikast-Brande Bibliotek
DGI Østjylland
Dansk Forfatterforening
VitaPark Odder
Komediehuset og Horsens
Musikskole
Kunstpakhuset Ikast
Danske
Kunsthåndværkere og
Designere, Region Midt
Nordisk

Projekt
Senses of Cities
The Concert Hall

Ansøgt beløb
400.000 kr.
1.028.000 kr.

Væredygtighed i digitale rammer
REALITY:CHECK
Den 7. Holstebro Masterclass
Netværksudvikling med internationalt
udsyn gennem åbningsforestilling i 2017,
2018 & 2019
Forladte Huse
Move for Life
DM i novelleskrivning
Sanseudstilling fra tand til tå
Freedom Prison

240.000 kr.
650.000 kr.
20.000 kr.
900.000 kr.

'Geometric Behavior' - from Grid to Jazz
FOMO 2017 (Fear Of Missing Out)

45.000 kr.
250.000 kr.

Caravan Next

1.300.000 kr.

ukendt beløb
1.500.000 kr.
25.000 kr.
15.000 kr.
200.000 kr.

35
38
40
42
45
46

Teaterlaboratorium/Odin
Teatret
Aarhus Musikskole
Teatret OM
Flyfabrikken
Teater Katapult
Flamencoteatret
Anne Mette Larsen

Sangskattekisten
Forprojekt LIGHTHOUSES
Hjemstavn – når væggene kan tale
HUman NAture
Verden for dine fødder
Midtjyske Tæpper

500.000
400.000
280.000
350.000
500.000
296.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

