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Oversigt over ACT-Quick projekter, som har modtaget støtte i 2013:
Ansøger
Projekt/aktivitet
Periode
Nils Sloth, Artbreak Hotel
Kunstinstallation opført af 24. apr. – 1.
kunstner Nils Sloth, Lydmaj 2013
kunstner m.m. Christian
Skjødt og fotograf m.m.
Niels Fabæk.
Galleriet i Danmarksgade
omdannes til en uforudsigelig lyd- og lysskulptur.
AAU, Rune Steiness, komEt arrangement som skal
Fredag den 3.
munikationsmedarbejder, Det præsentere videnskab på
maj 2013, StuTeknisk- Naturvidenskabeli- en utraditionel og spændenterhuset
ge fakultet og det Sundheds- dende måde, som foregår
videnskabelige fakultet
langt fra forskernes støvede laboratorier og kontorer.
KULTUR+KULTUR
Poetry Slam med fokus på 16. maj 2013
(nystiftet forening)
Søren Kierkegaard i anled- på Studenterning af Kierkegaards 200
huset
års dag.
Afvikles i samarbejde med
Studenterhuset, hvor et
allerede etableret publikum
kommer til Poetry Slam ca.
1 gang om måneden.
Møde mellem Latifah fra
”Det slører stadig” og filosofiforsker Henrik Jøker
Bjerre fra AAU.
10 kreative ildsjæle, nyudSkabe en ny ramme for
Lørdag den 8.
dannede fra AAU, etableret
kreative aktiviteter på
juni 2013 i
foreningen ”Kulturfærgen
Østre Havn i den tidligere
Østre Havn
OM:FORM”
Limfjordsfærge ”Plagen”.
Færgen er omdannet fysisk

Økonomi
20.000 kr.
Bevilget

10.000 kr.
Bevilget

9.500 kr.
Bevilget

10.000 kr.
Bevilget.
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Røde Kors, Ungdommens
Røde Kors, Red Barnet Ungdom, Asylforum, Dansk
Flygtningehjælps Ungenetværk og Danske Handicap
organisationers ”Projekt
Dobbeltminoriteter”

DOK#1

til at kunne rumme forskellige kreative kulturaktørers
aktiviteter. Det der i denne
forbindelse søges om, er et
tilskud til ”Færgenisering”,
hvor byens borgere inviteres ombord på den ombyggede færge til et festligt
indvielsesarrangement med
taler, musik m.v.
PopUp Sailor forestilling
ved Havnebadet. Forestillingen er iscenesat til musik, og vil blive spillet
uden replikker. Det vil
sige, at udenlandske gæster
også kan følge med. Temaet vil være maritimt, og
vil blive opført som fysisk
teater i billeder.
Visionen med Mangfoldighedsdagen er, at nordjyder på tværs af etnicitet,
kultur, køn, fysisk formåen, social baggrund og
alder skal kunne mødes og
have en skøn, sjov, farverig og kulturelt mættet oplevelse.
Endvidere er hensigten
med dagen at skabe en
større opmærksomhed om
frivilligt arbejde; illustrere,
at frivilligt arbejde kan
være både sjovt og givende. Fælles for de deltagende foreninger er at gøre
opmærksom på deres eksistens, incl. hvilke mange
og alsidige tilbud der reelt
er - dette for at tiltrække
såvel flere frivillige som
flere brugere af foreningerne.
GRÜNish er titlen på en
event, der afvikles på Tolbod Plads som en spektakulær installation i springvandet. DOK#1 vil om-

21. og 22. juni,
hvor der vil
blive to forestillinger pr.
aften (kl. 20 og
kl. 21 begge
aftener).

10.000 kr.
Bevilget

lørdag d. 10.
august 2013

10.000 kr.
Bevilget

31. august til 1.
september
2013. Installationen vil efterfølgende blive

10.000 kr.
Bevilget

2/5

Frekvens (nystiftet forening)

Christian Skjødt, Open Days
Festival

Tove Jane Kobberå, Aalborg
Kulturskole

VAERK9000 v. Lars Svendsen m.fl.

danne pladsen til en oase,
der inviterer folk til ophold. DOK#1ønsker at
skitsere retninger inden for
den grønne bevægelse herunder det naturlige grønne,
genanvendelige og økologiske men også brugen af
ny teknologi som f.eks.
solceller.
Frekvens ønsker at afholde
en heldags elektronisk festi al i Karolinelund og
Platform fordelt to
scener (udendørs samt indendørs). Den bærende del
af det musikalske lineup
vil bestå af lokale frivillige
djs og musikere. Hertil vil
lineup i løbet af aftenen
bestå af to internationale
hovednavne. Alt i alt ca.
16 timers musik.
”Klokkes ilsbilkoncert” i
forbindelse med afviklingen af Open Days - en festival, der sætter fokus på
eksperimenterende musik
og lydkunst.
Udsmykning af dele af
muren i Karolinelund
sammen med elever fra
KiN (Kulturskoler i Nordjylland)
”Jagten i Nørregade” Jagten i Nørregade er en
skattejagt for børn i alderen ca. 5 - 10 år. Jagten
foregår i og omkring Nørregade, og bibliotekets
gård.
Det unikke ved Jagten er,
at børnene bliver sendt på
en mission af en gruppe
nisser, hvor de sammen
med nisserne skal finde de
hemmelige ingredienser til
at kunne åbne den magiske
portal til julemanden.

”genbrugt” i
Karolinelund

7. september
2013.

10.000 kr.
Bevilget

Fredag den 13.
september på
Gabels Torv
samt andre centrale steder i
centrum.
Uge 36/37

10.000 kr.
Bevilget

December måned

15.000 kr.
Bevilget

10.000 kr.
Bevilget
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Esben Bala Skouboe, AAU

Utzon Parken i
Interaktivt Bymøbel
Som en del af EU forskjuni måned
ningsprojektet: CultAR, vil 2014
ansøger udvikle et nyt interaktivt møbel, der ved
hjælp af vibrationer og lys
kan skabe nye former for
oplevelser i parker og på
pladser i det offentlige
rum. Projektet er en del af
et internationalt forskningsprojekt, hvor forskere
ved universiteter i Alto,
Helinski, Graz og Padova
arbejder sammen om at
udvikle nye teknologiløsninger for mobil systemer
(smartphones m.m.).

10.000 kr.
Bevilget

134.500 kr.

Oversigt over ACT-Big aktiviteter i 2013:


14. februar blev der afholdt workshop i Nørregade arrangeret af ACT i samarbejde med
AAU. Workshoppen var en opfølgning på workshoppen, som ACT afviklede i 2012 hos
Platform4 i Karolinelund.

O erskriften for worksho en ar ”Hvordan kan der skabes trængsel i Nørregade?”
Aalborg Kommune har et ønske om at skabe sammenhæng mellem de massive satsninger, der
har fundet og finder sted i den østlige ende af byen (Nordkraft, Musikkens Hus og på sigt udbyggelsen af Østre Havn m.fl.) og centrum af Aalborg.


I forlængelse af workshoppen i februar, har ACT, AAU og UCN indledt et samarbejde
om at aktivere studerende i opgaven med at skabe trængsel i Nørregade.

Jens Boelsmand fra UCN har præsenteret ACT- styregruppe og ACT-projektgruppe for Solution Hub, der er et tværfagligt samarbejde mellem studerende og virksomheder. Målet med Solution Hub er at etablere et innovativt, tværfagligt læringsrum, der har fokus på reelle løsninger
på reelle problemer/udfordringer i stor skala.
ACT-projektgruppen har i den forbindelse udarbejdet et oplæg til et potentielt ACT-Big projekt
i samarbejde med studerende fra AAU og UCN. Oplægget hedder CRESTUS - Creative Student City Site
Projektet handler om at integrere byens fysiske rum, og byen som fænomen, i studenternes problembaserede læringsforløb under studiets forskellige faser. Dermed opbygges viden og læringsprocesser gennem byen som praksis, og byen tilføjes kreativ merværdi, og studieaktiviteter, som er synlige i byens rum.
4/5

Fire projektgrupper fra AAU har arbejdet med Nørregade som case, og fremlagde deres resultater for Nørregadeudvalget og repræsentanter fra ACT-projektgruppen. Der er allerede blevet
etableret et samarbejde mellem en af grupperne og Nørregadeudvalget i forhold til at omsætte
de studerendes projektideer til praktisk handling.
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