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Ansøgninger som indstilles til støtte og som
behandles særskilt i andre dagsordenspunkter
Kulturmødet på Mors
Kulturmødet på Mors har udviklet sig til et vigtigt kulturpolitisk forum,
og administrationen planlægger i samarbejde med tre kulturfaglige
netværk og Region Nordjylland en række aktiviteter på mødet i 2019.
Der er tale om aktiviteter inden for områderne museer, scenekunst,
børne- og ungekultur og internationalt samarbejde.
Samlet budget 1.058.000 kr. Ansøgt beløb: 200.000 kr. fordelt med
50.000 kr. til Midtjyske Museers udviklingsråd, 50.000 kr. til
Scenekunstnetværket, 40.000 kr. til Børne og Ungekulturnetværket
og 20.000 kr. til Region Nordjyllands ” Nordic Culture Camp".
Desuden anmoder administrationen om et rådighedsbeløb på 40.000
kr. til eventuelle yderligere relevante initiativer på Kulturmødet.

Begrundelse:
Kulturmødet på Mors er et vigtigt landsdækkende forum for
samarbejde og udvikling på kulturområdet. Samtidig byder
Kulturmødet på en anledning til at synliggøre regionens indsats på
kulturområdet.
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Skive Kommune: Kultur, LIV og bæredygtighed i landdistrikter
Skive Kommune har søgt om støtte fra de regionale kulturudviklingsmidler til i samarbejde
med Region Midtjylland at udvikle og gennemføre en udviklingskonference om kultur- og
landdistriktsudvikling. Konferencen bygger på erfaringer og viden om, at kunst og kultur kan
bidrage med nye indsigter og erkendelser og dermed kan føre til forandringer ved at bringe
deltagere sammen fra forskellige områder inden for kultur, landdistrikter, landbrug m.m. fra
hele regionen. Konferencen skal også bruges til at give vigtige indspil til en ny regional
landdistriktsstrategi og til at understøtte en kulturindsats i landdistrikterne. Der søges om
tilskud til et etårigt projekt.
Samlet budget: 691.800 kr. Ansøgt beløb: 200.000 kr. Indstillet støtte: Konferencen indstilles
til støtte fra de regionale udviklingsmidler til Mobilitet og landdistrikter.
Begrundelse:
Konferencen skal bringe deltagere sammen fra forskellige områder som kultur, landdistrikter,
landbrug m.m. fra hele regionen. Konferencen skal bidrage til at opfylde den Regionale
UdviklingsStrategi (RUS), der som overordnet vision har at regionen skal være attraktiv og
bæredygtig for alle, og hvor udviklingsspor 1 handler om at give borgerne mulighed for at leve
det gode liv. Konferencen skal også bruges til at give vigtige indspil til en ny regional
landdistriktsstrategi og til at understøtte en kulturindsats i landdistrikterne.
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Ansøgninger som indstilles til støtte
Ansøger og projekttitel

Innovation

Regional
betydning

Læring og
viden

Varig
udvikling

Netværk

Særlige hensyn /
bemærkninger

Sølund Musikfestival: Music
Unites Europe

Lav

Middel

Middel

Høj

Lav

Se begrundelsen
nedenfor

Aarhus Stadsarkiv:
Demokratiets rødder

Høj

Høj

Høj

Høj

Middel

Filmby Aarhus: POV - Media
Literacy i Region Midtjylland

Høj

Høj

Høj

Høj

Høj

Horsens Musik- og
Balletskole: DanseKRAFT

Høj

Høj

Høj

Høj

Høj

Landsforeningen Børn, kunst
og Billeder: Udvikling af
netværk for børn og unge

Middel

Høj

Høj

Middel

Høj

Bora Bora: Bora Residency
Centre

Middel

Høj

Høj

Middel

Høj

Lydenskab: Vores historie
genfortalt

Høj

Middel

Høj

Middel

Middel

Aarhus Jazz Orchestra:
Jazzfabrikken

Middel

Høj

Høj

Middel

Høj

Secret Hotel Symposiet:
Earthbound 2020

Høj

Middel

Høj

Middel

Middel

Aarhus Litteratur Center:
BOGGODS

Høj

Middel

Høj

Middel

Middel

Horsens Teaterfestival:
Scenekunst og sundhed

Middel

Middel

Middel

Middel

Middel

Understøtter
udvikling af kultur
og sundhed

Foreningen GRASSLAND:
Projekt STOL

Høj

Middel

Høj

Middel

Høj

Understøtter
udvikling af kultur
og landdistrikter

Fermaten: Netværk for
talentudvikling indenfor
rytmisk musik

Middel

Middel

Middel

Middel

Høj

Stor værdi i forhold
til tilskud, 3-årigt
projekt

Understøtter
udvikling af kultur
og landdistrikter
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Sølund Musikfestival: Music Unites Europe (MUE)
Music Unites Europe er et internationalt seminar for musikere med et udviklingshandicap, der
afvikles sammen med Sølund Musikfestival i Skanderborg i juni 2019. Formålet er at bringe
handicappede musikere sammen for at udveksle meninger, følelser mv. om det at være
udviklingshæmmet samt udvikle deres evner som musikere. Seminaret gennemføres med en
kombination af workshops, praktikforløb og koncerter. Der deltager orkestre fra Holland,
Sverige og Tyskland. Der har været arrangeret lignende forløb i en årrække. Der søges om
tilskud til et treårigt forløb.
Samlet budget: 734.000 kr. Ansøgt beløb: 242.500 kr. Indstillet støtte: 67.000 kr.
Begrundelse:
Music Unites Europe er et tilbud til handicappede musikere. Tilbuddet er både inkluderende og
udfordrende, dog er der tale om videreførelse af et allerede kendt koncept. Projektet
udmærker sig ved at give handicappede adgang til kulturtilbud i lighed med andre. På den
baggrund indstilles et tilskud på 67.000 kr. til aktiviteter i det første af de tre år, der er søgt
om. Det er en betingelse, at tilskuddet anvendes til en videreudvikling af Music Unites Europe
og at ansøgeren er villig til at indgå i en dialog med Regional Udvikling om dette.
Aarhus Stadsarkiv: Demokratiets rødder
Projektet vil digitalisere sogne- og byrådsprotokoller og formidle den lokale historie, hvilket
skal ske gennem et samarbejde mellem arkiver i Region Midtjylland og frivillige.
Digitaliseringen sker som et crowdsourcing projekt, der bygger på maskinlæringsteknologier til
automatisk genkendelse af historiske håndskrevne tekster. Evnen til at læse håndskrifter er
uddøende, og projektet vil sikre, at håndskrevne tekster også kan læses og anvendes i
fremtiden. Der søges om tilskud til et toårigt projekt.
Samlet Budget: 404.000 kr. Ansøgt beløb: 200.000 kr. Indstillet støtte: 200.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et vigtigt kompetenceudviklingsprojekt om indførelse af ny teknologi i
lokalarkiver. Projektet omfatter i første omgang tre lokalarkiver, men vil kunne udbredes til
hele Region Midtjylland. Det ansøgte beløb på 200.000 kr. indstilles til godkendelse.
Filmby Aarhus: POV - Media Literacy i Region Midtjylland
Projektet er en fortsættelse af et eksisterende projekt. Det har til formål at udvikle point of
view (POV) metoden (1. persons vinkel) og sikre den en bredere udbredelse og forankring i
Region Midtjylland, så flere lærere og elever får hævet deres niveau indenfor mediekundskab/
-kompetencer. POV er med til at bringe undervisning af høj kvalitet i grundlæggende
filmproduktion ud til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, læreruddannelser m.m. og
POV er med til at styrke grundlaget for filmtalentudviklingen. Projektet vil bl.a. etablere mindst
tre nye POV-videnscentre i Region Midtjylland, mindst seks store introducerende "POV
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megaworkshops" for elever og lærere, udvikling af undervisningsmaterialer m.m. Der søges
om tilskud til et toårigt forløb.
Samlet budget: 1.707.000 kr. Ansøgt beløb: 600.000 kr. Indstillet støtte: 600.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om fortsættelse af et projekt, der fremmer grundlæggende mediekundskaber- og
kompetencer blandt folkeskoleelever i regionen. Med den rolle folkeskolelærerne tilskrives i
projektet, er der tale om et bredt forankret og bæredygtigt projekt. På den baggrund indstilles
et tilskud på 600.000 kr. i en toårig periode.
Horsens Musik- og Balletskole: DanseKRAFT
Horsens Musik- og Balletskole søger om tilskud til etablering et regionalt netværk med
deltagelse af en række kulturskoler og teaterskoler i regionen, der udbyder dansekunstneriske
aktiviteter for herigennem at styrke dansen som kunstnerisk felt i hele regionen. Aktiviteterne
består af udvikling af en fælles strategi for styrkelse af fødekæden for dans i regionen,
udvikling af en fælles professionsetik for undervisere, udvikling af en fælles
rekrutteringsstrategi og kompetenceløft af dansefaglige medarbejdere. Desuden afvikler
netværket årligt samarbejdsprojekterne for børn og unge, hvor regionale dansetalenter kan
mødes. Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 1.596.471 Ansøgt beløb: 686.738 kr. Indstillet støtte: 230.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et projekt, der vil kunne styrke fødekæden inden for dans i regionen. Alle
relevante partnere er inviteret med i netværket, og der foreligger en udførlig projekt– og
aktivitetsplan. Da der er tale om tilskud til etablering af et netværk, der må forventes at have
permanent karakter, indstilles - i stedet for det ansøgte beløb til et treårigt projekt - et etårigt
tilskud på 230.000 kr. som gives på betingelse af, at ansøgeren indgår en dialog med Regional
Udvikling om en fortsættelse af projektet efter det første år. En fortsættelse af projektet vil
kræve en ny ansøgning til regionsrådet.
Landsforeningen Børn, kunst og Billeder: Udvikling af netværk for børn og unge
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder i Aarhus vil udvikle et netværk for børn og unge for at
samle og synliggøre den visuelle kunst gennem fællesskaber, som styrker netværk og
motivation. Projektet skal skabe ny viden, give et kompetenceløft og skabe en fælles identitet.
Der vil i projektet blive arbejdet med blandt andet indgåelse af nye samarbejder og
partnerskaber, fælles undersøgelse af nye måder at præsentere billedkunst i det offentlige rum
m.m. Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 921.800 kr. Ansøgt beløb: 460.000 kr. Indstillet støtte: 150.000 kr.

Begrundelse:
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Der er tale om en videreførelse af et forprojekt i perioden 2017-2018, som har givet gode
resultater, og hvor det er lykkedes at opbygge et netværk bestående af ca. 40 institutioner og
personer i 10 af regionens kommuner. Da der er tale om tilskud til etablering af et netværk,
der må forventes at have permanent karakter, indstilles - i stedet for det ansøgte beløb til et
treårigt projekt - et etårigt tilskud på 150.000 kr. som gives på betingelse af, at ansøgeren
indgår en dialog med Regional Udvikling om en fortsættelse af netværkssamarbejdet.
Bora Bora: Bora Residency Centre
Teatret Bora Bora i Aarhus søges sammen med en række regionale, nationale og internationale
partnere om tilskud til at etablere et internationalt residency center (center for
kunstnerophold) for dans på teatret Bora Bora i Aarhus. Projektet vil udvikle dansen i
regionen, herunder produktion, visning og formidling. Desuden vil det styrke samarbejder og
metoder på tværs af regionen og skabe tværfaglige internationale relationer. Projektet vil over
de næste tre år huse en række internationale dansekompagnier i en periode på 2-3 uger
fordelt på en række teatre og højskoler i regionen. Der er tale om et treårigt projekt.
Samlet budget: 9.280.100 kr. Ansøgt beløb: 900.000 kr. Indstillet støtte: 600.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et internationalt projekt med en meget stærk og bred regional forankring, der
kan få stor betydning for dansen i regionen. Det er lykkedes for ansøgeren at skaffe betydelig
ekstern finansiering til projektet.
Ud fra en samlet prioritering af midlerne indstilles i stedet for det ansøgte beløb et tilskud på
600.000 kr.
Lydenskab: Vores historie genfortalt
Ensemblet Lydenskab vil med projektet "Vores Historie Genfortalt: En symfoni til et sted"
skabe en symfoni til syv steder i syv kommuner i Region Midtjylland. Der skabes en række
musikalske, tværkunstneriske værker med udgangspunkt i nære, lokale historier gennem
inddragelse af lokale borgere, foreninger, skoler, kunstnere m.m. Hvert værk varer ca. 60
minutter og præsenterer ny klassisk musik og musik på højt niveau, som er
eksperimenterende i sit udtryk. Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 1.920.000 kr. Ansøgt beløb: 900.000 kr. Indstillet støtte: 600.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et innovativt samskabelsesprojekt, der involverer et stort antal borgere og
kommuner i regionen. Ud fra en samlet prioritering af midlerne, indstilles i stedet for det
ansøgte beløb et tilskud på 600.000 kr.
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Aarhus Jazz Orchestra: Jazzfabrikken
Aarhus Jazz Orchestra søger på baggrund af pilotprojektet Danish Youth Jazz Orchestra om
tilskud til at etablere et udviklingsprojekt, der fokuserer på at styrke det musikalske vækstlag
og talentudvikling inden for rytmisk musik på tværs af regionen. Projektets aktiviteter omfatter
bl.a. fælles og koordineret undervisning på regionens musikskoler, camps og sommerskoler, et
regionalt bigband for unge talenter og slutteligt talentorkestret Danish Youth Jazz Orchestra.
Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 1.950.000 kr. Ansøgt beløb: 900.000 kr. Indstillet støtte: 600.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et regionalt fødekædeprojekt, der er en videreudvikling af pilotprojektet Aarhus
Youth Jazz Orchestra. Ud fra en samlet prioritering af midlerne indstilles i stedet for det
ansøgte beløb et tilskud på 600.000 kr.
Secret Hotel: Symposiet Earthbound 2020
Secret Hotel i Aarhus vil afholde fire residens-møder (arbejdsophold) kaldet Earthwise/Jordvis
mellem én kunstner og én forsker i forskellige dele af Region Midtjylland samt afholde ét
symposium for 100 deltagere i Aarhus kalder Earthbound over fire dage. Temaet for begge
initiativer er at undersøge forholdet mellem mennesker og natur og hvordan dette forhold har
det midt i klimakrisen. Symposiet Earthbound skal afholdes i september 2020, og residensmøderne skal finde sted før og efter. Regional Udvikling har tidligere støttet Secret Hotels
kunst/forelæsningssamarbejder mellem kunstnere og forskere om bl.a. myrer og træer og i
den sammenhæng også det første symposium i 2018. Der søges om tilskud til et etårigt
projekt.
Samlet budget: 1.051.400 kr. Ansøgt beløb: 320.000 kr. Indstillet støtte: 320.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et internationalt orienteret projekt, der kan bygge bro mellem naturvidenskab
og kunstneriske formidlings- og forståelsesmetoder. Det ansøgte beløb på i alt 300.000 kr.
indstilles til godkendelse.
Aarhus Litteratur Center: BOGGODS
Aarhus Litteraturcenter søger om tilskud til et forprojekt om et netværk for litteratur i
Midtjylland for mikroforlag, boghåndværkere, forfattere og andre, der eksperimenterer med
litteratur, bogkunst og boghåndværk. Netværket skal styrke fællesskabet og sammenspillet
mellem kultur (forfattere, designere) og erhverv (bogtrykkere, bogbindere) for at løfte
niveauet for bogproduktion i regionen. Målet er et tværkunstnerisk netværk med ca. 40
personer på tværs af regionen. Der søges om tilskud til et etårigt projekt.
Samlet budget 238.000 kr. Ansøgt beløb: 119.500 kr. Indstillet støtte: 120.000 kr.
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Begrundelse:
Der er tale om et nyt netværk om litteratur og boghåndværk - et område, regionen ikke har
givet støtte til før, og som kan åbne nye muligheder og potentialer på kulturområdet. Det
ansøgte beløb på 120.000 kr. indstilles til godkendelse på betingelse af, at ansøger vil indgå en
dialog med Regional Udvikling om udvikling af projektet.
Horsens Teaterfestival: Scenekunst og sundhed
Horsens Teaterfestival vil i samarbejde med Aprilfestival, der er verdens største turnerende
børneteaterfestival og Aarhusianske Performing Arts Platform lave en stribe netværks- og
formidlingsarrangementer om erfaringer fra scenekunsten om kultur og sundhed. Der ønskes
udviklet og formidlet viden mellem scenekunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst og
sundhed. Der søges om tilskud til to konferencer på Horsens Teaterfestival og 1-2 oplæg på
Performing Arts Platform samt tilskud til transport, PR og evaluering. Der søges om tilskud til
et toårigt projekt.
Samlet budget: 259.000 kr. Ansøgt beløb: 49.500 kr. Indstillet støtte: 49.500 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et samarbejde med to veletablerede festivaller, som kan styrke regionens
indsats omkring kultur og sundhed. Det ansøgte beløb på 49.500 kr. indstilles til godkendelse.
Foreningen GRASSLAND: Projekt STOL
Foreningen Grasslands i Salling søger om støtte til Projekt Stol, der beskrives som et
borgerinvolverende udviklingsprojekt for design, kunst og håndværk. Projektet tager
udgangspunkt i Sallings kulturarv som møbelindustri-område, og det vil samle et tværregionalt
og internationalt netværk af museer, institutioner, borgere, kunstnere, håndværkere mv. om
udvikling af en platform for genbrug og nytænkning af siddemøbler. Det endelige mål er at
etablere en organisation og innovationsplatform for kreative håndværksfaglige
mikrovirksomheder inden for møbelproduktion. Der søges om tilskud til et toårigt projekt.
Samlet budget: 2.735.000 kr. Ansøgt beløb: 300.000 kr. Indstillet støtte: 200.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et projekt, der understøtter regionens indsats omkring landdistrikter. Ud fra en
samlet prioritering af midlerne indstilles i stedet for det ansøgte beløb et tilskud på 200.000
kr., svarende til det ansøgte i projektets første år.
Fermaten: Netværk for talentudvikling indenfor rytmisk musik
Fermaten i Herning ønsker at etablere et netværk af spillesteder uden for Aarhus, der skal
fremme talentudvikling blandt unge inden for rytmisk musik. Ud over netværksmøder og
kortlægning går tilbuddet til de unge ud på at arrangere 15 årlige talentkoncerter på tværs af
kommunerne, hvor de unge skal prøve at stå overfor et fremmed publikum. Udover koncerter
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vil de unge få tilbudt hjælp fra fagpersoner med performance, sangskrivning og
mediehåndtering. Andre fagpersoner, fra fx musikskoler, vil kunne indgå i netværket. Der
søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 455.000 kr. Ansøgt beløb: 160.000 kr. Indstillet støtte: 160.000 kr.
Begrundelse:
Projektets tilbud til unge musikere om live-optræden på tværs af kommunegrænser er et
vigtigt bidrag til talentudvikling i regionen. Det ansøgte beløb på 160.000 kr. indstilles til
godkendelse.
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Ansøgning udsat til senere behandling.
Holstebro Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet: Etablering af
regionalt netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed
Der ønskes etableret et regionalt netværk for at styrke samspillet mellem kultur, sundhed og
beskæftigelse med henblik på at skabe meningsfulde og relevante tilbud til borgere, så deres
livskvalitet og livs-mestring højnes. Alle kommuner i Region Midtjylland, regionen, Aarhus
Universitet og øvrige interessenter der arbejder i krydsfeltet mellem kultur, beskæftigelse og
sundhed, får tilbud om at deltage i netværket. Med netværket bliver det tværdisciplinære felt
mere synligt, og den viden og erfaring, der produceres og deles, kan kvalificere dialogen med
både fagpersoner og politikere. Netværket skal blandt andet arbejde med en fælles platform,
igangsætte og videreudvikle aktiviteter, praksisnær forskning og erfaringsudveksling. Der er
tale om et treårigt projekt.
Samlet budget: 2.259.000 kr. Ansøgt beløb:1.129.500 kr.
Begrundelse:
Der er behov for en nærmere afklaring af bl.a. partnerskab, aktiviteter, effekter og
finansiering.
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Ansøgninger som indstilles til afslag
Ansøger og projekttitel

Innovation

Reg.
betydning

Læring og
viden

Varig
udvikling

Netværk

Særlige hensyn /
bemærkninger

Musikskolen I
RingkøbingSkjern Kommune:
Rethink Folk Music

Middel

Lav

Middel

Lav

Lav

Se begrundelsen
nedenfor

Flyfabrikken: Vingesus i Vest

Middel

Lav

Middel

Middel

Lav

Kedelhuset: Spillesteds- og
musikarrangørnetværk

Lav

Lav

Lav

Lav

Middel

Den Kreative Skole:
Fællesskab og fordybelse

Middel

Middel

Middel

Middel

Middel

Ammar Keylani: Ebeltoft
vægmaleri væg

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Teatret Gruppe 38:
Enestående 2019

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Horsens Kommune: Monster

Middel

Middel

Lav

Teaterhuset Filuren:
Talentnetværk

Høj

Lav

Høj

Dansk Talentakademi: Show
up - talenttræf 2019

Lav

Lav

Teater Katapult: Audio Move
Explorer

Lav

Foreningen Skjulte Steder:
Betonkadavere

Se begrundelsen
nedenfor

Middel

Se begrundelsen
nedenfor

Middel

Lav

Se begrundelsen
nedenfor

Middel

Middel

Lav

Lav

Høj

Middel

Lav

Middel

Lav

Middel

Lav

Middel

Lisbeth Hermansen: Country
Town

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Teater Viva: Singing Our
Place Festival 2019

Lav

Lav

Lav

Lav

Middel

Hinnerup Sommerskole:
Hinnerup Sommerskole

Lav

Lav

Lav

Lav

Middel

Oxer: Oxer en
udstillingsplatform

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Danske Kunsthåndværkere og Lav
designere: On the road processens væsen

Middel

Lav

Lav

Middel

Nordisk teaterlaboratorium Odin Teatret: Kentaurlandsby

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Gammel
Estrup:Herregårdenes Dag

Lav

Middel

Lav

Middel

Middel

Nevestas Voice: Interkulturel
sangdeling

Middel

Lav

Middel

Lav

Lav

Ringkøbing-Skjern Kommune
- Frivillighedsakademiet:
Netværk for kompetente
frivillige

Lav

Middel

Middel

Middel

Middel

Se begrundelsen
nedenfor

Lighthouse Association:
Lighthouse kulturprojekt med
social enterprise

Middel

Lav

Middel

Lav

Lav

Se begrundelsen
nedenfor

Se begrundelsen
nedenfor

Se begrundelsen
nedenfor
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Ansøger og projekttitel

Innovation

Reg.
betydning

Læring og
viden

Varig
udvikling

Netværk

Særlige hensyn /
bemærkninger

Fonden Spøttrup Studegård:
Eventudvikling af Spøttrup
Borg

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Biblioteker og Borgerserice,
Aarhus Kommune: Etablering
af tværsektorielt og
tværkommunalt netværk til
formidling af FN's verdensmål

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Fregatten Jylland:
Kunstnersammenslutningen
Jylland på Fregatten Jylland

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Institute of Meals: Institute of Middel
Meals - Måltider med
internationalt potentiale

Middel

Middel

Middel

Middel

Se begrundelsen
nedenfor

ANIMOK - The Animationm
Workshop: Regional
animationsfestival for børn i
dagtilbud og skoler

Middel

Høj

Middel

Middel

Høj

Se begrundelsen
nedenfor

SPOR festival: Spor New
Music School

Middel

Lav

Middel

Lav

Lav

Skør med Rock: Skør med
Rock

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Pædagoguddannelsen VIA
University College:
Pilotprojekt: Kulturmøder for
og med psykisk sårbare på
tværs af regionen

Middel

Lav

Middel

Lav

Lav

Borgerservice og Bibliotekter,
Aarhus Kommune: FILM X

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Se begrundelsen
nedenfor
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Musikskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune: Rethink Folk Music
Musikskolen Ringkøbing-Skjern ansøger om tilskud til Rethink Folkmusic, som er et
internationalt samarbejdsprojekt mellem partnere i Danmark, Irland, Sverige, Polen og
Letland. De danske partnere er musikskolerne i Ringkøbing-Skjern og Skanderborg Kommuner,
som inviterer regionens øvrige musikskoler til at deltage. Projektet består af tre større
"samlinger" i hhv. Riga, Galway og Midtjylland. Her vil unge kunne deltage i workshops,
masterclasses mv. og imellem disse samlinger vil der lokalt blive arrangeret arrangementer,
hvor de unge arbejder med nye kompositioner sammen med lokale professionelle. Fra Region
Midtjylland vil der kunne deltage 15-30 unge musiktalenter fra hele regionen. Der søges om
tilskud til et treårigt projekt
Samlet budget: 4.677.000 kr. Ansøgt beløb: 1.057.000 kr.
Begrundelse:
Da projektet henvender sig til et meget begrænset antal unge i Region Midtjylland, er det
administrationens vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelig regional betydning til at
begrunde et tilskud i den størrelsesorden, der er søgt om.
Flyfabrikken: Vingesus i Vest
Flyfabrikken i Viborg Kommune vil med projektet ” Vingesus i Vest” skabe et netværk og en
infrastruktur for små, kreative virksomheder i Midt- og Vestjylland. Formålet er at etablere
værdifulde netværk og samarbejder mellem kreative, små virksomheder, der arbejder med
deres egne projekter, men mangler sparring og tiltag i forhold til fx forretningsudvikling og
erhvervspartnerskaber. Projektet vil tiltrække deltagere fra regionen til fem netværks- og
inspirationsseminarer, hvor der vil blive givet inspiration fra interessante kunstneriske
iværksættere uden for regionen.
Samlet budget: 226.700 kr. Ansøgt beløb: 123.350 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et projekt, som i for høj grad er baseret
på én aktør (Flyfabrikken). Det mangler et egentligt regionalt samarbejdsperspektiv.
Kedelhuset: Spillesteds- og musikarrangørnetværk
De 4 spillesteder, Palletten (Viborg), Kedelhuset (Silkeborg), Turbinen (Randers) og
KulisseLageret (Horsens) ønsker et stærkere netværk til gavn for nicheprægede musikgenrer.
Partnerne vil i dette pilotprojekt invitere aktører inden for metal-miljøet til netværksmøder og
efterfølgende skabe en fælles metalband-turné, hvor et større ikke navngivet metalband
sammen med lokale bands turnerer til partnerspillestederne.
Samlet budget: 404.000 kr. Ansøgt beløb: 200.000 kr.
Begrundelse:
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Det er administrationens vurdering, at projektet primært handler om turnévirksomhed, som er
en del af spillestedernes almindelige virksomhed.
Den Kreative Skole: Fællesskab og fordybelse
Den Kreative Skole i Silkeborg vil arbejde med at skabe fællesskab og fordybelse hos
folkeskoleelever (målgruppen er 7-12-årige) gennem spil på de lidt mere sjældne
instrumenter. Projektet har både sigte på den glæde og fordybelse, som den enkelte elev kan
opnå, og på det fælleskab der opstår i samspillet med klassekammerater og i de orkestre i
regionen, som instrumenterne er en vigtig del af. Formålet er således også at skabe bedre
trivsel i skolerne. Aktiviteterne omfatter klasse / holdundervisning og sammenspil i de
deltagende kommuner, stævner, netværksseminar for lærerne for at give inspiration,
kompetenceudvikling, videndeling, sparring. Der søges om tilskud til et toårigt projekt
Samlet budget: 2.240.000 kr. Ansøgt beløb: 1.240.800 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen er for mangelfuld, idet projektets
organisering er uklar og der ikke foreligger en tydelig projekt- og aktivitetsplan.
Ammar Keylani: Ebeltoft vægmaleri væg
Ammar Keylani i Ebeltoft har stillet forslag om produktion af et vægmaleri i Ebeltoft på et grønt
område ved Glasmuseet, vægmaleriet skal laves af skolebørn.
Samlet budget: Intet Ansøgt beløb: Intet
Begrundelse:
Der gives afslag på forslaget, da der er tale om produktion af et enkeltstående kunstværk uden
regional betydning i forhold til kriterierne for tilskud.
Teatret Gruppe 38: Enestående 2019
Teatret Gruppe 38 i Aarhus planlægger endnu en international udgave af en teater biennale i
et samarbejde mellem Team Teater i Herning og Teatret Gruppe 38. Projektet ENESTÅENDE
2019 omfatter 10 produktioner, hvoraf halvdelen er internationale. Biennalen omfatter nye
produktioner inden for dans, performance og teater.
Samlet budget: 490.000 kr. Ansøgt beløb: 100.000 kr.
Begrundelse:
Projektet er en tilbagevendende begivenhed, og det er administrationens vurdering, at der ikke
er tilstrækkeligt nyt i projektet til at begrunde et tilskud fra kulturudviklingsmidlerne.
Horsens Kommune: Monster
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Horsens, Odder og Hedensted Kommune vil sætte fokus på mødet mellem folkeskoler og
kulturskoler ud fra temaet MONSTER. Projektet vil undersøge, udvikle og styrke samarbejdet
mellem kulturskoler og folkeskoler, hvor Åben Skole princippet skal genopdages og udforskes.
Endvidere skal projektet undersøge, hvad kulturen kan i skolen, og hvilke kompetencer, der
kan inspirere på tværs af folkeskoler, kulturskoler, kommuner og eksterne aktører. Projektet
har fokus på videndeling, kreative processer og læring af hinanden, hvor MONSTER udmønter
sig i en række forskellige workshops til folkeskolen og afslutningsvis i en børnekulturdag i hver
af de tre kommuner.
Samlet Budget: 700.000 kr. Ansøgt beløb: 150.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet, som det foreligger, i for høj grad er bundet til
en enkeltstående event, der allerede har fået støtte fra Europæisk Kulturregion.
Teaterhuset Filuren: Talentnetværk
Teaterhuset Filuren i Aarhus har gennem et pilotprojekt "Talentnetværk – et specialnetværk
under SceNet" afdækket og undersøgt mulighederne i, og opbakningen til et nyt netværk og
afprøvet konkrete aktiviteter. Pilotprojektet viser, at der er stort behov for og fuld opbakning
til at igangsætte en længerevarende proces for etablering af et bæredygtigt netværk. Der
ønskes blandt andet gennemført aktiviteter for talentelever inden for scenekunst med
eksperimenterer med forskellige former for workshop-designs, udveksling af elever mv.,
aktiviteter for undervisere/koordinatorer/ledere og en årlig større netværksbegivenhed, fx
fagligt møde afviklet i forbindelse med større kulturbegivenhed. Der søges om tilskud til et
treårigt projekt.
Samlet budget: 2.902.000 kr. Ansøgt beløb: 1.200.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et projekt, der i Region Midtjylland kun omfatter to teatre og Aarhus
Universitet, og dermed en begrænset udbredelse og netværk med et meget stort ansøgt beløb
også set i forhold til forventet ansøgning til Region Nordjylland.
Dansk Talentakademi: Show up - talenttræf 2019
Dansk Talentakademi i Holstebro vil i en weekend i september afholde et talenttræf i
Holstebro, der sætter regionen på landkortet inden for kunstnerisk talentudvikling. Til træffet
møder unge fra hele landet hinanden til aktivt samvær omkring aktiviteter som talks,
paneldiskussioner, koncerter, udstillinger, workshops, master- og mentorforløb. Talenter får
mulighed for både at blive undervist af, men også indgå i dialog med, professionelle udøvende
kunstnere. ”ShowUp” går bag om kunstscenen og præsenterer nye ideer og udtryksformer, så
unge kunstneriske talenter fra hele regionen kan lade sig inspirere.
Samlet budget: 700.000 kr. Ansøgt beløb: 200.000 kr.
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Begrundelse:
Der er tale om en årligt tilbagevendende national event med forholdsvis få deltagere, og det er
administrationens vurdering, at projektet derfor ikke har den fornødne regionale betydning.
Teater Katapult:Audio Move Explorer
Teater Katapult i Aarhus søger om tilskud til et prototype-projekt til udvikling af et interaktivt
læringsredskab til efteruddannelse af personale indenfor sundheds- og ældreområdet.
Formålet er at skabe en app, der klæder medarbejderne på til at håndtere særligt svære
situationer som vold, trusler, dødsfald mv. hvor lyddramatik og interaktionsdesign med
interaktiv mobilteknologi kombineres. Der er tale om en videreførelse af konceptet AudioMove,
som Teater Katapult allerede har udviklet, bl.a. med støtte fra Region Midtjylland. Projektet
skal gennemføres i et samarbejde med Aarhus og Syddjurs Kommuner, VIA University College
og IT-udviklingsvirksomheden Redia a/s.
Samlet budget: 921.000 kr. Ansøgt beløb: 300.000 kr.
Begrundelse:
Audio Move er et allerede udviklet produkt, som Region Midtjylland tidligere har støttet med et
betydeligt beløb. Det er administrationens vurdering, at det konkrete projekt ikke bidrager
med tilstrækkeligt nyt til at begrunde et tilskud af kulturudviklingsmidlerne.
Foreningen Skjulte Steder: Betonkadavere
Foreningen Skjulte Steder i Aarhus vil med Betonkadaver gennemføre en vandreforestilling om
forgængelighed, besættelse, afsavn og længsel - det lille menneske på kanten af den store
verden. Forestillingen udfolder sig i og imellem vestkystens bunkerlandskab og den ofte barske
natur ved Thyborøn. Forestillingen tager fat om de implicitte fortællinger, der knytter sig til
områdets øde natur med de efterladte forvitrede ruiner fra en tid, der taler om krigeriske
menneskesamfund og civilisation, og som kan føres frem til nutidens verden.
Samlet budget: 681.000 kr. Ansøgt beløb: 150.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om en enkelt kunstnergruppes projekt.
Eventen er forholdsvis lokal og der er ikke etableret regionale partnerskaber eller samarbejder
af betydning.
Lisbeth Hermansen: Country Town
Lisbeth Hermansen fra Hygum Kunstmuseum vil omdanne Country Town (Dybe Gl. Mejeriby)
til en western-by på vestjysk, i form af at hele byen opbygges som værk / kunstnerisk
platform. Det er planen, at der skal være kunstudstillinger, udstillinger og arrangementer der
har Western som udgangspunkt, som "det vilde vesten" i Vestjylland. Aktiviteter omfatter
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western udstilling(er) med 20-30 kunstnere, western fest totalteater, gul festival (åben by
festival), et værk med temaet "lys", modeshow, sheriffens kontor, haveprojekt og "art in
residence"
Samlet budget: 300.000 kr. Ansøgt beløb: 150.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om en enkelt kunstners eller en enkelt
institutions projekt. Der er ikke tale om nogen regionale partnerskaber af betydning.
Teater Viva: Singing Our Place Festival 2019
Teater Viva i Aarhus har siden 2015 arbejdet med det tværkunstneriske projekt Singing Our
Place, der gennem kunstneriske og kollektive processer undersøger forbindelser mellem
mennesker, natur og vores fælles fremtid. I juni 2019 skaber Teater Viva en international
scenekunstfestival i Aarhus med præsentation af kvindelige scenekunstnere fra 10 lande og
deres stemmer og visioner for fremtiden. Der søges om støtte til at gennemføre festivalen,
som gennemføres i samarbejde med Odin Teatret i Holstebro, og indgår i Europæisk
Kulturregions festival.
Samlet budget: 761.000 kr. Ansøgt beløb: 60.000 kr.
Begrundelse:
Projektet har allerede fået midler fra Europæisk Kulturregion til et samarbejde med Odin
Teatret. Der er desuden tale om en lokal begivenhed uden regional udbredelse.
Hinnerup Sommerskole: Hinnerup Sommerskole
Hinnerup Sommerskole er et årligt tilbagevendende kursus for 9-18 årige blæsere og
slagstøjsspillere fra hele landet, hvor undervisningen foretages af professionelle. Formålet med
kurset er at skabe et sundt og musikalsk udviklingssted, hvor helt unge amatørmusikere
knytter de første forbindelser i deres musiklivsnetværk Kurset afholdes i sidste uge af
sommerferien. Kurset har tidligere været gennemført to år. Der søges om tilskud til et treårigt
projekt.
Samlet budget: 706.500 kr. Ansøgt beløb: 163.750 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et lokalt projekt. Selv om der er tale om
et kursustilbud til unge fra hele landet, har projektet ingen regionale partnere og derfor har
projektet heller ikke tilstrækkelig regional interesse.

Oxer: Oxer en udstillingsplatform

Side 17

OXER er en udstillingsplatform, der med projektet vil give samtidskunsten en scene på vandet,
hvor brugen af et skib og dets kontekst bliver udfordret. Projektet ønsker at udfordre
kunstnere til at kontekstualisere deres praksis til rammerne for et skib Svartlöga, der skal
udgøre en kunstnerdrevet udstillings-og event platform. Skibet holder til i Fregathavnen i
Ebeltoft. Men det er planen at skibet skal besøge Aarhus og andre destinationer i
Aarhusbugten og møde et publikum af kulturinteresserede, hvor OXER inviterer
samtidskunstnere fra Danmark og udland til at udstille og lave samarbejdsprojekter. Der søges
om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 1.336.000 kr. Ansøgt beløb: 699.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering at der er tale om en enkelt kunstners eller en enkelt
institutions projekt. Selv om udstillingsplatformen er mobil, er der ikke tale om nogen
regionale partnerskaber af betydning.
Danske Kunsthåndværkere og designere: On the road - processens væsen
Danske Kunsthåndværkere og Designere søger om tilskud til at gennemføre
udstillingsprojektet On the Road. Projektet vil nytænke udstillingsformen og give publikum
indsigt i processer, de normalt ikke ser. Projektet afvikles som en vandreudstilling med
udstillinger tre forskellige steder i regionen. . Der søges om tilskud til et toårigt projekt.
Samlet Budget: 315.717 kr. Ansøgt beløb: 70.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om en enkelt kunstnersammenslutnings
projekt. Der er ikke etableret regionale partnerskaber eller samarbejder af betydning.
Nordisk teaterlaboratorium - Odin Teatret: Kentaurlandsby
Odin Teatret i Holstebro etablerer igen en Hestelandsby i Holstebro centrum og med aktiviteter
i by og opland. Theatre du Centaure fra Frankrig er inviteret til at bebo og animere
hestelandsbyen på Kirkepladsen i Holstebro over 2 uger med åbne prøver, optræden,
samarbejder med lokale, og dagligt landsby-hesteliv, som alle kan deltage i. Projektet har
givet anledning til nye samarbejder på tværs af diverse institutioner, og flere partnere er gået
sammen om at skabe denne tilbagevendende event. Der arrangeres offentlige aktiviteter i de
to uger, træning, optræden, workshop og udveksling med skoler med den internationale
gruppe Ikarus, koncerter i Holstebro Kirke, forestilling med heste inde på biblioteket og den
store Animaglyphe, et hesteoptog med op mod 100 deltagende heste og ryttere. Der søges om
tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 1.833.000 kr. Ansøgt beløb. 300.000 kr.
Begrundelse:
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Der er tale om et projekt, der kun gennemføres i Holstebro Kommune, og det er en
tilbagevendende begivenhed uden regionalt udviklingsperspektiv.
Gammel Estrup: Herregårdenes Dag
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum vil med Herregårdenes Dag skabe et netværk,
etablere udvikling og samarbejde mellem de midtjyske herregårde. Herregårdenes dag vil blive
en årligt tilbagevendende begivenhed med det formål at åbne herregårdene og udbrede
kendskabet til deres kulturarv. Indholdet vil være f.eks. rundvisninger, havevandringer,
produktpræsentationer og kunstudstillinger. I 2019 vil Herregårdenes Dag blive gennemført i
et samarbejde mellem Gammel Estrup, Visit Djursland, Museum Salling og Visit Skive, mens
hele regionen inddrages i 2020. På længere sigt tænkes et europæisk samarbejde etableret om
projektet. Der søges om tilskud til et toårigt projekt.
Salt budget: 340.000 kr. Ansøgt beløb: 170.000 kr.
Begrundelse:
Gammel Estrup har tidligere modtaget støtte til et projekt om synliggørelse af herregårde og
herregårdslandskaber i Region Midtjylland. Det er administrationens vurdering, at projektet i
den konkrete udformning ikke bidrager med tilstrækkeligt nyt til at begrunde et tilskud fra
kulturudviklingsmidlerne.
Nevestas Voice: Interkulturel sangdeling
Vokaltrioen Nevesta’s Voice i Aarhus søger om tilskud til at gennemføre sangdelingsprojektet
Interkulturel sangdeling. Projektet vil undersøge den mundtlige overleveringstradition, og
undersøge hvordan denne kan bruges som værktøj til kulturudveksling og integration.
Aktiviteterne består af en række workshops i lokalområder og en afsluttende koncert på
Singing Our Place festival i Aarhus i juni 2019. Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 126.250 kr. Ansøgt beløb: 40.750 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om en enkelt kunstnergruppes projekt.
Projektet er lokalt og der er ikke etableret nogen regionale partnerskaber eller samarbejder af
betydning.
Ringkøbing-Skjern Kommune – Frivillighedsakademiet: Netværk for kompetente
frivillige
Frivillighedsakademiet i Ringkøbing-Skjern Kommune søger tilskud til etablering af et netværk,
der skal samle viden og erfaringer om hvordan skaber succesfulde kulturaktiviteter sammen
med borgere. Jo bedre kulturinstitutioner er til at udvikle og håndtere samspillet mellem
frivillige og ansatte, jo flere initiativer vil man kunne igangsætte og dermed skabe stærkere
kulturoplevelser. Netværket skal indhente og formidle viden om frivillig-ledelse fra
kulturområdet bredt og fra andre områder som festivaler og events. Der ønskes blandt andet
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gennemført netværksmøder og kurser. Netværket er åbent for alle aktører i regionen. Region
Midtjylland har tidligere støttet Frivillighedsakademiet med et større beløb. Der søges om
tilskud til et toårigt projekt.
Samlet budget: 370.000 kr. Ansøgt beløb: 165.000 kr.
Begrundelse:
Frivillighedsakademiet har allerede eksisteret i en årrække, bl.a. med støtte fra Region
Midtjylland. Det er administrationens vurdering, at projektet, som det er beskrevet i
ansøgningen, ikke indeholder tilstrækkeligt nyt i forhold til akademiets hidtidige virksomhed.
Lighthouse Association: Lighthouse kulturprojekt med social enterprise
Lighthouse Association i Skive søger om tilskud til projektet Lighthouse, der er opstået som en
idé ud fra et samarbejde imellem en hollandsk kunstner og en kulturaktør fra Skive. Formålet
er at udvikle Skiveegnen og den regionale kultur på baggrund af kunst, social design og
borgerdrevne processer. Lighthouse er et mødested, et værested, et medborgerhus, et
eventsted, en workshop, et pop up kontor, en connector, et fyrtårn osv., som inviterer til at
komme og se, komme og deltage, komme og praktisere kunst og kultur i samskabelse med
andre. Det er tanken, at det ligeledes kan fungere som pilotprojekt for et kultur- og
medborgerhus, som der er mangel på i Skive, ligeså vel som kreativt værksted, hvilket der
også er mangel på. Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 4.904.500 kr. Ansøgt beløb: 700.000 kr.
Begrundelse:
Der er tale om et projekt, der kun foregår i Skive Kommune og er således for lokalt og uden et
regionalt udviklingsperspektiv.
Fonden Spøttrup Studegård: Eventudvikling af Spøttrup Borg
Fonden Spøttrup Studegård søger om tilskud til et projekt om eventudvikling af Spøttrup Borg.
Fonden har fået bevilget tilskud fra Skive Kommune og Real Dania til et videncenter om kultur
og fødevareproduktion. Denne bevilling er givet under forudsætning af, at der iværksættes et
eventudviklingsprogram, der skal øge det årlige besøgstal på borgen fra 35.000 til 100.000 i
2030. Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 7.685.000 kr. Ansøgt beløb: 500.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et projekt, der alene handler om at øge
besøgstallet på en enkelt kulturinstitution. Projektet lever derfor ikke op til kriterierne for
tilskud.
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Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Kommune: Etablering af tværsektorielt og
tværkommunalt netværk til formidling af FN's verdensmål
Biblioteker og Borgerservice i Aarhus Kommune vil samle en række biblioteker,
kulturinstitutioner og virksomheder i Region Midtjylland i et tværregionalt netværk for at skabe
en samlet markant og synlig formidling af FN’s verdensmål. Gennem netværket skal der
udvikles en fælles formidlingsplatform om verdensmålene, og der skal etableres et grundlag
for et selvbærende partnerskab efter projektperiodens udløb.
Samlet budget: 500.000 kr. Ansøgt beløb: 200.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet er på idéstadiet og at ansøgningen ikke er klar
til at kunne komme i betragtning på nuværende tidspunkt.
Fregatten Jylland Kunstnersammenslutningen: Jylland på Fregatten Jylland
Fregatten Jylland i Ebeltoft og Kunstnersammenslutningen Jylland søger om tilskud til et
udstillingsprojekt hvor sammenslutningens kunstnere fortolker og fortæller Fregatten Jyllands
historie. Projektets aktiviteter består af workshops, en udstilling på Fregatten Jylland samt en
efterfølgende konference.
Samlet Budget: 557.200 kr. Ansøgt beløb: 200.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om en enkelt institutions projekt. Projektet
er lokalt og der er ikke etableret nogen regionale partnerskaber eller samarbejder af
betydning.
Institute of Meals: Institute of Meals - Måltider med internationalt potentiale
Komitéen Det Grænselæse Køkken ved Jakob Vinkler i Ebeltoft søger om tilskud til at
videreudvikle Institute of Meals. Et netværk for mad-eksperimenter hvor kunstnere, kokke og
forskere skal mødes i kortere og længere perioder for at udvikle omkring måltidet. Projektet
har som overordnede mål
 At skabe et fundament og en ramme for at drive et tværfagligt netværk omkring
måltidet.
 At skabe en række events, aktiviteter og projekter på tværs i netværket og regionen
med fokus på at skabe læring og ny viden til rådighed for netværket.
 At skabe en institution med et internationalt perspektiv. Lokationer og
samarbejdspartnere findes særligt i Nord- og Syddjurs samt i Aarhus.
Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 2.275.000 kr. Ansøgt beløb: 900.000 kr.
Begrundelse:
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Der er tale om et stort og ambitiøst projekt, der har kobling til den tidligere regionale
fødevareindsats og projekt om Europæisk Gastronomiregion og eventuelt overlap til disse
indsatser. Men der mangler i projektbeskrivelsen en afklaring af hvilke nye aktiviteter, der
ønskes gennemført samt en konkretisering af aktiviteter.

ANIMOK - The Animation Workshop: Regional animationsfestival for børn i dagtilbud
og skoler
The Animation Workshops animationsfestival ANIMOK retter sig især mod børn og unge.
ANIMOK har til formål at give børn muligheder og redskaber til skabe deres eget visuelle
udtryk gennem inspirerende filmoplevelser og workshops, hvor børnene selv skaber film.
Med ansøgningen ønsker The Animation Workshop, at ANIMOK får en stærkere forankring i
hele regionen. Det skal blandt andet ske ved at skabe nye samarbejder på tværs i regionen på
tværs af regionens kreative brancher, etablering af en hjemmeside, der skal fungere som
mødested børnene og de unge, og hvor der tilbydes undervisningsmaterialer og etablering af
en ANIMOK-bus som et fleksibelt animations- og lydstudie. Der søges om tilskud til et treårigt
projekt. Ansøgeren har efter ansøgningsfristen fremsendt et budget, som er reduceret fra
10.684.715 kr. til 5.620.260 kr.
Samlet budget:5.620.260 kr. Ansøgt beløb: 1.05.000 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et projekt, der lever op til regionens
kriterier for tilskud, men at et væsentligt reduceret budget gør det usikkert om aktiviteterne i
tilstrækkeligt omfang kan gennemføres som beskrevet i ansøgningen.
SPOR festival: Spor New Music School
Foreningen SPOR søger med projektet støtte til at udvikle SPOR New Music School, der
er festivalens nye satsning på samtidsmusik og lydkunst i børnehøjde, hvor børns skabende
kraft og de kreative musikalske processer er i centrum. SPOR New Music School er en
kompositionsskole, der under SPOR festival i maj 2019 sætter fokus på talentudvikling særligt
indenfor det kompositorisk skabende område, og formålet er at inspirere regionens børn og
unge til at skabe ny musik samt at udvikle nye metoder til det pædagogiske arbejde med børn.
De deltagende børn og unge bliver i år inviteret fra musikskoler i Aarhus, Horsens, Silkeborg,
Skanderborg, Viborg, Randers og Herning. Projektet vil arbejde for, at den skabende
undervisning bliver en del af musikskolernes tilbud samt en del af konservatoriernes
undervisningstilgang. SPOR er en festival for lyd og tonekunst, og har været afholdt i Aarhus
siden 2005. Der søges om tilskud til et treårigt projekt.
Samlet budget: 382.000 kr. Ansøgt beløb: 80.000 kr.
Begrundelse:
Projektet New Music School har eksisteret i en årrække (bl.a. med en 3-årig bevilling fra
Aarhus 2017). Det er administrationens vurdering, at projektet ikke har tilstrækkeligt
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strategisk ophæng i forhold til andre lignende musikprojekter, der fx kan sandsynliggøre
bæredygtighed og metodeudvikling.
Skør med Rock
Foreningen Skør med Rock søger om tilskud til musikfestivalen Skør med Rock, der er en
turnerende musikfestival for og med psykisk sårbare mennesker. Festivalen afvikles i år for 26.
gang, og den består af brugere fra psykiatriske bofællesskaber, væresteder og institutioner i
Jylland. Grundformen er en 11 timers musikfestival med omkring 40 brugerbands på 3-4
scener. Festivalen besøges årligt af 500-700 mennesker, fortrinsvis mennesker, der selv er
psykisk sårbare med venner og familie. I 2019 finder festivalen sted i Silkeborg torsdag den 6.
juni. I 2020 er festivalen igen i Region Midtjylland, hvor den finder sted i Aarhus.
Samlet budget: MANGLER. Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Begrundelse:
Festivalen er allerede etableret, og det administrationens vurdering, at der ikke er
tilstrækkeligt nyt i projektet til at begrunde et tilskud fra kulturudviklingsmidlerne.
Pædagoguddannelsen VIA University College: Pilotprojekt: Kulturmøder for og med
psykisk sårbare på tværs af regionen
Pædagoguddannelsen VIA University College i Aarhus søger tilskud til en pilotafprøvning af
udvikling af nye kulturmøder, hvor videregående uddannelse, kulturinstitutioner og NGO’er
skaber nye kulturmøder for og med psykisk sårbare på tværs af regionen. I projektet
gennemføres blandt andet netværksmøder for kulturinstitutioner om samarbejde med psykisk
sårbare mennesker, designworkshop med præsentation af viden og erfaringer fra den gode
galskab samt gennemførelse af 2–3 kulturproduktioner.
Samlet Budget. 439.152 kr. Ansøgt beløb: 197.910 kr.
Begrundelse:
Det er administrationens vurdering, at projektet er for lokalt og at projektet derfor ikke har
den fornødne regionale betydning.
Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune: FILM X
Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune vil i samarbejde med bl.a. Det Danske
Filminstitut, Filmby Aarhus, Copenhagen Bombay og et antal kommuner i Region Midtjylland
udvikle og teste et undervisnings- og læringskoncept i form af et læringsrum rettet mod de 517 årige, med fokus på digital læring, storytelling og mediekompetencer. Læringsrummet har
til formål at sætte fokus på at styrke børn og unges arbejde med og kompetencer inden for
medie-formidling, -forståelse, -anvendelse og -literacy samt sprog. Undervisningstilbuddene vil
understøtte et antal læringsmål i folkeskoleloven og den nye dagtilbudslov. Projektet skal ses i
sammenhæng med Filmby Aarhus’ POV-projekt, hvor det kan ses som både et samarbejde
med og en fødekæde til og videreudvikling heraf.
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Samlet budget: 555.000 kr. Ansøgt beløb: 225.000 kr.
Begrundelse:
Region Midtjylland har tidligere givet støtte til et tilsvarende projekt i Aarhus Kommune.
Projektet, der ligeledes havde titlen "Film X" blev opgivet, inden det blev gennemført. Det er
administrationens vurdering, at ansøgeren i den aktuelle ansøgning ikke inddrager de
erfaringer, som man burde have gjort i forbindelse med det tidligere projekt.
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