
 
 

 

21 projekter i spil til Kulturstøtte 

  

Dansk Talentakademi: Comics for Good – tegneserier der gavner 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 178.500 kr. Region 

Midtjylland søges om 89.000 kr. Der indstilles et tilskud på 89.000 kr. 

  

Aarhus Jazz Orchestra: Danish Youth Jazz Orchestra 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 466.000 

kr. Region Midtjylland søges om 200.000 kr. Der indstilles et tilskud 

på 200.000 kr. 

  

Teaterhuset Filuren: TalentNetværk – et specialnetværk under SceNet 

Projektet er treårigt. Det samlede budget er 1.432.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 716.000 kr. Der indstilles et tilskud på 105.000 

kr. til et etårigt pilotprojekt. 

  

Operaen i Midten: GrowOP! Hub of knowledge 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 318.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 152.000 kr. Der indstilles et tilskud på 152.000 

kr. 

  

Secret Hotel: Landscape Dialogues/Landskabsdialoger 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 94.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 47.000 kr. Der indstilles et tilskud på 47.000 kr. 

  

Lungeforeningen: Lungekor og livsglæde i Region Midtjylland 

Projektet er toårigt. Det samlede budget er 371.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 190.000 kr. Der indstilles et tilskud på 181.000 

kr. jf. kulturpolitikkens retningslinjer om 50 % medfinansiering. 

  

Vestjyllands Højskole: Fortælle Akademi – mangfoldighed og 

kunstnerisk kvalitet 

Projektet er toårigt. Det samlede budget er 865.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 379.000 kr. Der indstilles et tilskud på 379.000 

kr. 

  

Ticket to Future Festivals co. Horsens Kommune: Ticket to Future 

Festivals 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 609.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 80.000 kr. Der indstilles et tilskud på 80.000 kr. 

  

Viborg Museum: Gentænkning af museet. Når museer og teatre 

skaber oplevelser sammen 



 

Side 2 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 600.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 300.000 kr. Der indstilles et tilskud på 300.000 

kr. 

  

Urban Lab: Fremtidssikring af Urban Lab-netværket 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 1,8 mio. kr. Region 

Midtjylland søges om 250.000 kr. Der indstilles et tilskud på 250.000 

kr. 

  

Børnekulturhuset i Aarhus: Det mobile arkitekturværksted 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 500.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 250.000 kr. Der indstilles et tilskud på 222.000 

kr. med henvisning til den samlede prioritering af midlerne. 

  

SceNet: Opkvalificering af medarbejdere i scenekunsten 

Projektet er toårigt. Det samlede budget er 200.000 kr. Region 

Midtjylland søges om 100.000 kr. Der indstilles et tilskud på 100.000 

kr. 

  

Aarhus Litteraturcenter: Skrivekunstakademiet – Writing:Lab 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 267.000 

kr. Region Midtjylland søges om 133.500 kr. Der indstilles et tilskud 

på 133.500 kr. 

  

Den Kreative Skole: De sjældne instrumenter og orkesterliv 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 1,1 mio. 

kr. Region Midtjylland søges om 552.000 kr. Der indstilles et tilskud 

på 548.000 kr. jf. kulturpolitikkens retningslinjer om 50 % 

medfinansiering. 

  

Opgang 2: Forprojekt for ’Hvor Regnbuen Ender’ 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 770.000 

kr. Region Midtjylland søges om 200.000 kr. Der indstilles et tilskud 

på 200.000 kr. 

  

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder: Billedkunstens Dag i Region 

Midtjylland 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 394.000 

kr. Region Midtjylland søges om 196.000 kr. Der indstilles et tilskud 

på 196.000 kr. 

  

Kulturring Østjylland: Vovemod - Vilje til talent 

Projektet er etårigt. Det samlede budget er 986.750 kr. Region 

Midtjylland søges om 267.500 kr. Der indstilles et tilskud på 267.500 

kr. 

  

Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening (DUBAL): Cirkus 

for alle 

Projektet er treårigt. Det samlede budget er 1,2 mio. kr. Region 

Midtjylland søges om 500.000 kr. Der indstilles et tilskud på 500.000 

kr. 

  

 

 

 



 

Side 3 

Teatret OM: Forprojekt til ’Lighthouses’ 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 949.000 

kr. Region Midtjylland søges om 400.000 kr. Der indstilles et tilskud 

på 400.000 kr. 

  

Foreningen Rural Forum Network Denmark: Rural Forum Midtjylland 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 992.000 

kr. Region Midtjylland søges om 400.000 kr. Der indstilles et tilskud 

på 300.000 kr., da det er administrationens vurdering, at projektet 

kan gennemføres for et mindre beløb end ansøgt. 

  

Holstebro Kommune og Silkeborg Kommune: Forprojekt i forbindelse 

med udvikling af regionalt netværk for kultur og sundhed 

Projektet er et etårigt pilotprojekt. Det samlede budget er 400.000 

kr. Region Midtjylland søges om 200.000 kr. Der indstilles et tilskud 

på 200.000 kr. 

 

 


