
Kultur og sundhedspuljen, Aarhus Kommune - Tildelinger 2021-2022

Sagsnr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Bevilget beløb Kategori Begrundelse for tildeling

12400 Institut for (X) FJORDS 2.0 29.000 0 Afslag

12402 Jalabert Production "Enkemand" Kortfilm om Tab & Sorg. 30.000 0 Afslag

12409 MartinJantzen.com ParkinsonPod - Et bedre liv med musik 28.400 28.400

Online, digital og 

elektronisk kunst

Projektet falder fint indenfor rammerne af Kultur og Sundhedspuljen i kraft af samarbejdet med Parkinsonforeningen Aarhus. 

Det lægges også til grund, at der produceres data, som deles med bl.a. "Music in the Brain".

12416

Aarhus 

Universitetshospital

Lindrende sjælsmusik til forældre der mister 

et spædbarn 100.000 100.000 Performance

Der er et fagligt ligeværdigt samarbejde mellem musiker Trine Geltzer Dinesen og Afdeling for Tab på Aarhus 

Universitetshospital, ligesom der er en klar idé om, hvilken gevinst målgruppen kan forvente ved at deltage i forløbene.

12426 Lærke Egefjord

Kreativitet & Mindfulness for pårørende til 

personer med demens  - styrk din mentale 

sundhed i livet med demens 83.600 0 Afslag

12442

ELLE percussion & flute 

duo Vinterkoncerter for ældre og udsatte 15.000 0 Afslag - Projektet er henvist til og optaget i Livsglædepuljen

12448 Læseforeningen 

Fødselsforberedende fælleslæsning i Aarhus 

Kommune – læsegrupper for kommende 

fædre og sårbare gravide 89.000 89.000 Litteratur

Der er et ligeværdigt samarbejde mellem Læseforeningen og Aarhus Jordemoderpraksis. Der lægges også til grund, at projektet 

vil etablere en forbindelse til sårbare gravide og fædre, der ikke nødvendigvis opsøger tilbuddet på eget initiativ, og at der er 

en klar idé om, hvilken værdi målgruppen kan forvente.

12449 Aarhus Symfoniorkester

Udvikling af forskningsgrundlag for 

veteraners møde med klassisk musik 25.000 25.000 Performance Det ønskes, at understøtte udviklingen af forskningsgrundlag for veteraners møde med klassisk musik.

12478

The Art of 

Transformation Transformation LAB 100.000 100.000 Performance

Projektet Transformation Lab samler faggrupper og organisationer på tværs af kultur og sundhedsfeltet og inviterer samtidig 

alle, der interesserer sig for kultur og sundhed til at deltage i udviklingen af et nyt fagfællesskab gennem open call. Borgere i 

Aarhus engageres i projektet gennem deltagelse.

12520 Music By Line Gade

Music Without Words - kunstnerisk initiativ 

for børn og unge med multiple 

funktionsnedsættelsers trivsel 100.000 40.000 Performance 

Der rettes en særlig opmærksomhed mod de bæredygtighedstanker, der nævnes i evalueringen og ansøgningen generelt. 

Herunder, at der fokuseres på blivende udstyr og løbende produktion fremfor udgiftstung studietid.

12675 Ditte Elly Goard Skulpturprojekt 'Signaler' 150.000 0 Afslag

12890 Aarhus Light Art Festival Aarhus Light Art Festival 50.000 40.000

Billedkunst, design 

og håndværk

Det findes prisværdigt, at Aarhus Light Festival vil undersøge en metode til samskabende værkskabelse grundigt og med brede 

samarbejder på tværs af det psykologiske, terapeutiske og kunstneriske felt. Der er et mindre forbehold over, at målgruppen er 

lille, og der opfordres til, at der i fremtiden kan arbejdes med en større målgruppe.

12894

FamilieNetværket Aarhus 

V / C Hope

Samarbejde omkring nye sociale, sundheds- 

og kulturelle initiativer for socialt udsatte i 

Aarhus 99.000 40.000 Kulturoplevelse

Det ønskes at understøtte arbejdet med at målrette konkrete tilbud til brugere i familienetværket i et ligeværdigt samarbejde 

med kulturaktører indenfor de 5 brede kategorier i Kultur & Sundhedsplanen. 

12895

FamilieNetværket Aarhus 

V / C Hope

Samarbejde omkring sundhed og trivsel i 

Aarhus V 99.000 0 Afslag

12897 Mette Juul Musik på Hospice 33.500 33.500 Performance

Det anerkendes, at der kan være behov for at understøtte og udvikle et bæredygtigt tiltag for at fremme live-koncerter på 

hospice, og der ses positiv på det ligeværdige samarbejde mellem Hospice Søholm og sanger, Mette Juul.

12908 Musikforeningen MONO

Iværksætteri og mental trivsel i for unge 

musikere 30.000 0 Afslag

12929 Livsdele(re) Livsdele(re) 100.000 0 Afslag

12964 LiteratureXchange 

LiteratureXchange - en platform for 

fællesskaber 100.000 40.000

Litteratur, 

kulturoplevelse

LiteratureXchange´s initiativ med at skabe fællesskaber omkring litteratur gennem samarbejder med både social- og 

sundhedsaktører anerkendes. Det er besluttet at støtte tiltagene 'Bruger du ord i kaffen' samt 'Følg mit program'.



12965 Los Film Aps

Oplæg om ensomhed og psykisk sundhed 

blandt unge – kombineret med visning af 

Aarhusiansk Spillefilm ”Se Gennem Aske” 50.000 40.000 Performance 

Det findes relevant at bruge filmmediet til at facilitere samtaler om ensomhed med de unge samt at finde nye måder at bruge 

filmmediet på - og derigennem række ud til nye målgrupper.

12991 Bora Bora Bevæg Krop og Sind 100.000 0 Afslag

12996

Ungdomskulturhuset 

UKH Kunstneriske workshops og fællesskaber 80.000 40.000

Billedkunst, design 

og håndværk

Ungdomskulturhusets arbejde med at bruge kunsten og unge kunstnere til at skabe fællesskaber for andre unge samt det 

aktive arbejde for at række ud gennem aktiviteter og sociale samarbejder anerkendes.

13006 HOLDT

Lad Os Holde Dig - et trygt velvære-retreat 

for unge kvinder med BED 50.000 0 Afslag

13007 UNCOVERmusic SAMTALEkoncerter 100.000 50.000 Performance Det fine arbejde med brobygning til nye og sårbare målgrupper, der ligger til grund for SAMTALEkoncerter, anerkendes.

13044 Aarhus Light Art Festival

Aarhus Light Art Festival præsenterer 

'Portalen' 150.000 0 Afslag

13046 Blossom

Blooming Room skaber sundhed og trivsel 

for kvinder med minoritetsetnisk baggrund 100.000 100.000 Kulturoplevelse

Blossoms forankring, og store erfaring med at arbejde med minoritetsetniske kvinder, i de boligsociale områder, anerkendes. 

Indsatsen for, i et bredt samarbejde, at skabe forbindelser til Aarhus kulturliv for målgruppen, er i tråd med anbefalingerne i 

Kultur & Sundhedsplanen i Aarhus Kommune. Det er aftalt, at Blossom holder Kultur og Sundhed i Aarhus orienteret, 

efterhånden som de konkrete initiativer udvikles og udrulles.

13054 Teater Fluks

DMNS – en inddragende og sensorisk 

teaterinstallation om demens 50.000 50.000 Performance 

Der ydes støtte til arbejde med at række ud til sundhedsfagligheder og pårørende til demensramte. Det er ligeledes positivt, at 

der afsættes væsentlige kræfter til det opfølgende og evaluerende arbejde.

13056 Tours on Wheels Kørestolsbrugernes Margueritterute 25.000 25.000 Kulturoplevelse

Initiativet med at nedbryde barrierer for, at kørestolsbrugere kan bruge kulturlivet i et samarbejde med flere af byens 

kulturinstitutioner, anerkendes.

13057 UNCOVERmusic FORDYBELSESkoncerter 100.000 50.000 Performance Det fine arbejde med brobygning til nye og sårbare målgrupper, der ligger til grund for FORDYBELSESkoncerter, anerkendes.

13062 Lærke Egefjord

Træn din hjerne med litteratur & kreativitet  -

	en vej til et sundt seniorliv 36.150 15.000

Litteratur

Billedkunst, design 

og håndværk

Arbejdet med at kombinere læsning og kreativitet samt indsatsen med, sammen med Risskov Bibliotek, at række ud til en ny 

målgruppe anerkendes. Det noteres også, at Risskov Bibliotek er indstillet på at gøre tilbuddet permanent efter prøveperioden. 

Vi håber, at der derigennem også kan skabes en stærk målgruppeforankring. 

13064

Foreningen for Orientens 

Danse i Århus (Flores de 

la Luna) - v/Pia Annette 

Johansson Al-Asadi Dansens Dag 2022 12.500 0 Afslag

13064

Foreningen for Orientens 

Danse i Århus (Flores de 

la Luna) - v/Pia Annette 

Johansson Al-Asadi Dansens Dag 2022 12.500 0 Afslag

13080

Music for 

Humanity/Aarhus 

Musikskole Music for Humanity 85.000 25.000 Performance Der bidrages til en prøvebane, hvor samarbejdet med de øvrige sociale institutioner udforskes.

13238

DET GRØNLANDSKE HUS 

I ÅRHUS Gør maj sund 8.280 0 Afslag

13278 Aarhus Bibliotekerne Ebøger og lydbøger til ældre på plejehjem 127.525 37.040 Litteratur

Der ydes støtte til den fortsatte koordinering af samarbejdet og udvidelse med netværk af pårørende for at få kunst og kultur 

ud til de borgere, der har allermest brug for et løft af deres sundhed og trivsel. 

13382 Nossell & Co.

Udvikling af Kunstneriske og transformative 

møder mellem borgere og Århus Kommune 

omkring handicap 50.000 35.000 Performance 

Potentialet i at bruge teater til møder omkring handicap, anerkendes. Vi vil gerne understøtte det udviklende arbejde på tværs 

af fagligheder og sammen med relevante berørte borgere. Når arbejdet er kommet videre, vil vi gerne underrettes om de 

konkrete målgrupper, der ender med at komme i spil.

13390

Parkinsforeningen, klub 

Århus-kreds Østjylland Sang og stemmetræning 18.500 18.500 Performance 

Arbejdet med at etablere et Parkinsonkor er yderst relevant. Kultur & Sundhedsrådet har researchet på erfaringer fra andre 

projekter, og kan se, at der er solid underbygning på effekten fra bl.a. et lignende korprojekt på Fyn.

13398 Folkestedets Venner Minifestival 31.500 0 Afslag



13402 Lærke Egefjord

Dyrk din Kreativitet - et effektivt middel mod 

stress 50.000 50.000

Billedkunst, design 

og håndværk

Kultur og Sundhedsrådet er positive overfor koblingen af formidling af sundhedsfagligviden med konkrete kreative redskaber 

til, hvordan de unge kan få et effektivt middel mod stress. Dette gennem et flot samarbejde på tværs af fagligheder, folkeskole 

og en konkret målgruppe i folkeskolens udskolingsklasser.

13406 Teater Katapult AudioMove Explorer Intermediate 50.000 50.000 Performance 

Kultur og Sundhedsrådet er meget positive overfor den flotte research samt den brede og ligeværdige samarbejdskreds, der 

samler indsatser og kompetencer fra både kultur og sundhedsfeltet, og vi glæder os til at følge arbejdet med AudioMove.

13409 Talent Aarhus Mental sundhed og trivsel i talentudvikling 50.000 0

Afslag

13415

Foreningen for Orientens 

Danse i Århus (Flores de 

la Luna) Danse- og musik kultur-arrangement 17.500 17.500 Performance 

Arbejdet med at nå ud til nye målgrupper gennem samarbejder med folkehuse, frivillighedskonsulenter og Genlyd anerkendes. 

Vi støtter arrangementet som helhed, men er særligt interesserede i det opsøgende arbejde og tilhørende evaluering. At gå til 

og opleve dans gennem foreningslivet er elementært sundhedsfremmende og modvirker ensomhed.

13417 Ida Nørholm Enkiernes Verden 34.000 20.000 Performance 

Der understøttes et arbejde med et fantasiunivers for indlagte hospitalsbørn og projektet støttes til at finde en solid partner i 

hospitalsvæsenet i Aarhus Kommune, der i et samarbejde med projektet ønsker at prøve universet af. Kultur og Sundhed i 

Aarhus ønsker at blive oplyst om samarbejdspartner, når det falder på plads. 

13418

Skrivekunstskolen, 

Aarhus LItteraturcenter Skrivekunstskolen 100.000 50.000 Litteratur

Der ydes støtte til samarbejdet med "Fundamentet" om at nå ud til en ny målgruppe, der kunne have gavn af et skriveforløb. I 

et samarbejde mellem Kultur og Sundhedspuljen og Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune, bidrages med samlet 

set kr. 100.000,- til 4 fripladser, hvor puljen bidrager med kr. 50.000,-

13420 ROSA Musikalske Besøgsvenner 180.000 50.000 Performance 

Kultur og Sundhedsrådet anerkender projektets indsat for, med musikkens virkemidler, at nå ud til de allermest ensomme 

borgere gennem samarbejdet med besøgsvenner. Der har været mange ansøgninger til den sidste runde i Kultur og 

Sundhedspuljen, og vi er glade for at kunne tildele midler til dette projekt.

13429 YARNART Sundhedsfremmende kunst 100.000 20.000

Billedkunst, design 

og håndværk

Kultur og Sundhedsrådet finder arbejdet med at tilbyde kunsthåndværk og kunst til nye målgrupper relevant og lægger vægt 

på samarbejdet med Jobcenter Aarhus. Der har været mange ansøgninger til den sidste runde i Kultur og Sundhedspuljen, og vi 

er glade for at kunne tildele midler til dette projekt.

13439 Line gade Musikalske caféer på Det Blå Sted 48.000 24.000 Performance 

Der ses en stor relevans i at bruge musik til at understøtte fællesskaber og samtaler gennem musik for udsatte borgere på "Det 

Blå Sted". Vi håber, at det kan være med til at sikre en forankring af et musikalsk initiativ for stedets brugere. 

13440 LGBT+HUSET Queer Karavanen 97.500 0 Afslag

13442 Kamille Lindholm

Sammenspil med ensomme unge ved 

HUSRUM 20.000 20.000 Performance

Arbejdet med at bevæge sig fra individuel musikterapi over i et musikalsk fællesskab findes interessant. Vi håber, at 

evalueringen af de unges oplevelser kan vise, hvordan de to måder at bruge musik på kan supplere hinanden. Endvidere at 

investeringen i udstyr også kan medvirke til, at tilbuddet kan bestå efter projektperioden. 

13459 Gallo Huset Gallo Kultur 128.160 40.000 Kulturoplevelse

Arbejdet med at række ud til kulturaktører og bruge kulturen ind i et socialt sundhedsarbejde findes relevant. Vi ønsker, at 

understøtte arbejdet med at målrette konkrete tilbud til Gallo Husets brugere i et ligeværdigt samarbejde med kulturaktører 

indenfor de 5 brede kategorier i Kultur & Sundhedsplanen.

13460

Det Jyske 

Musikkonservatorium Kulturelt Medborgerskab GLOMUS 50.000 15.000 Performance

Arbejdet med at invitere borgere og unge studerende ind til workshops og udvikling af kultur- og sundhed/kunstnerisk 

medborgerskab i en international sammenhæng, anerkendes. Bevillingen er et bidrag til de 3 konkrete workshops med borgere 

i fokus. 

13468

Plejehjemmet Skovvang, 

MSO, Aarhus kommune En løbende liste - fase 2 50.000 20.000

Billedkunst, design 

og håndværk

Der fokuseres på den del af ansøgningen, der understøtter samspillet mellem kunstværket og beboere, pårørende og 

medarbejdere - både i integreringen af det nuværende værk, men også i skabelsen af de endnu ikke færdige værker på den 

løbende liste. Rådet anbefaler evt. at tage kontakt til Center for Innovation i Aarhus for sparring på, hvordan involveringen kan 

blive succesfuld. 

13478 Livsdele(re) Livsdele(re) 100.000 0 Afslag

13481 Kofoeds Skole Aarhus Kofoeds Stemmer 50.000 18.000 Litteratur

Arbejdet med at bruge litteraturen som afsæt for Kofoeds Skoles elevers udvikling mod et arbejdsliv findes relevant. Elevernes 

skriveproces, som i forvejen er et del af skolens tilbud, tages et skridt videre med en udstilling/værk-produktion i samarbejde 

med forlagsverdenen. 



13484

AFRICAN FOOTPRINT 

FOUNDATION GENERATIONS FOOTPRINT 99.807 35.000 Performance

Projektet findes relevant i forhold til at skabe motivation, glæde og sundhed for mange generationer gennem musik og dans. 

Der ydes støtte til at fortsætte arbejdet med mindre workshops for lokale grupper og skoler, herunder samarbejdet med 

fysioterapeut og gymnastikgruppen. 

13487 Teater Seachange

'Den, der går ved siden af dig': Kunstnerisk 

lydvandring som redskab til ro og refleksion 

for psykisk sårbare. 49.000 20.000 Performance 

Der understøttes et innovationsarbejde med at integrere kunst og kultur i Marselisborg Parken SPARK gennem 

lydinstallationen: "Den der går ved siden af dig". Samarbejdet mellem Psykiatriens Hus og Teater Seachange anerkendes. Vi 

håber, at dette kan understøtte en bæredygtig integration - og brug - af kunst og kultur på Marselisborgcentret til gavn for 

brugerne på Marselisborgcentret.

13488 FOF Aarhus Forløb for store mænd 50.000 0 Afslag

13492

Svalegangen/Gitte 

Christensen Livet Til Låns/Gitte Christensen 150.000 45.000 Performance 

Der ses potentialer i en teaterforestilling med, om og for ældre (og alle) og vi vil gerne understøtte, at projektet kan 

igangsættes gennem workshops med ældre. Der er en opmærksomhed på, at projektet videreudvikles i ligeværdighed med én 

eller flere samarbejdspartnere i social- eller sundhedsfeltet. 

13496 DokkX Virtuelle Kulturoplevelser 49.647 40.000

Online, digital og 

elektronisk kunst

Det er særdeles relevant fortsat at undersøge, hvad VR kan i en plejehjemssammenhæng. Dog er det besluttet, at midlerne skal 

gå til at understøtte en udvikling af et bredere VR-kulturudbud til ældre på plejehjem i et tæt samarbejde med kunstnere eller 

kulturinstitutioner, sundhedspersonale- og beboere. 


