Oversigt over indkomne ansøgninger til Kulturens Udviklingspulje 2020
Kulturafdelingens vurderinger og indstillinger

Opsummering
Kulturens Udviklingspulje udloddes 1 gang årligt. Puljen er på 800.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er øremærket til kulturprojekter på skoler, såfremt der er
relevante ansøgninger med skolefokus.
Der kan max søges 100.000 kr. fra Kulturens Udviklingspulje og der er krav om en egenfinansiering på min. 25%.
En ansøgning kan min. opnå 13 point og max 65 point (gennemsnit 39) i den administrative vurdering. Pointene er udelukkende vejledende og
medvirker bl.a. til at alle ansøgere vurderes på de samme parametre, jf. puljens retningslinjer. Den administrative vurdering er ikke definerende for
beslutning. Et veltilrettelagt projekt kan fx få afslag af formelle grunde eller fordi det krav eller fordi kulturelle element står svagt.
Ansøgere

Projekttitel

Morskabsteatret
Musikkens Hus
Kulturskolen (1)
Kulturskolen (2)
Springeren
LOA og Springeren
KORMA
Nordkraft Big Band
Aalborg Teater
Nordjyllands Historiske Museum
Vikingebyen Sebbersund (1)
Vikingebyen Sebbersund (2)
Opera Festivalen
Street Art Uggerhalne
Bibliotekerne og Folkeskoler
Kunsten
I alt

Jul i Gammelby
Lyrikkoncert: Hjertet er tungt af lykke
Animation og digital tegning på Huset
Pianister i Nord
Fra kajak til moderne Grønlandsflåde
To arrangementer om søfart
HYPE:AM
To skolekoncerter i 2020
Teaterforløb for nye målgrupper
Historien under os – byens usynlige fortid
Forbedring af publikumsforhold
Oversætte digital platform til engelsk
Syng Højt! Opera
Uggerhalne Art Festival
Alle i Aalborg læser – læsefest på Ordkraft
Summer Lounge v. 2.0.

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

19.000
60.000
92.000
80.000
40.000
97.500
100.000
100.000
100.000
100.000
4.660
9.600
100.000
60.000
98.950
100.000
1.161.710

0
60.000?
92.000
0
40.000
0
85.000
100.000
0
100.000
0
0
100.000
0
98.950
100.000
775.950

Adm.
point
22
33
34
33
46
28
40
34
27
48
43
32
37
45

Begrundelse for indstilling
Søger underskudsgaranti.
Målgruppen bør revideres.
Målgruppe bør udvides og form nytænkes
Jf. formelle krav
Er budget og kompetencer for smalt?
Jf. formelle krav og ansøgningens fokus
Delvist: Støtter ikke rejseudgifter
Har karakter af drift
Jf. formelle krav, især fokus på uddannelse
Godt projekt med udviklingspotentiale
Sendes til Rum & Rammer eller
Rådmandspuljen, og jobpraktik-projekt.
Godt projekt, gerne bredere geo. fokus
Jf. formelle krav – erhvervsstøtte?
Tilsagn med ønske om at udvide aktiviteter
Godt projekt med udviklingspotentiale

Morskabsteatret: ”Jul i Gammelby”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og retningslinjerne

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner /
grupper

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

Morskabsteatret ”Jul i Gammelby”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Juleforestilling ved Morskabsteatret i AAKC og med fokus på at invitere specifikke / udvalgte målgrupper
Projektet er borgerrettet, men ift. konkret ansøgning udpeges specifikke målgrupper
Som de plejer – et mix af frivillige og professionelle
Søger 19.000 kr. Teatret søger om en underskudsgaranti.
December 2020
Nej.
Fik afslag fra KUP på tilsvarende ansøgning sidste år.
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Vurderinger
1
2
3
4
5
x
+ dygtigt team
+ god kvalitet
x
+ kultur som familietradition
x
x
- er støttet / er ”i drift” / ikke nyt tiltag / ikke udvikling
x
- de knytter udvalgte målgruppe på, for at opnå ekstra støtte
x
- søger om underskudsgaranti; det kan vi ikke støtte
x
x
x
x
x
x
x
22
Indstilles administrativt til afslag, fordi de formelle krav ikke
opfyldes – der søges til en underskudsgaranti

Galleri Hammers Venner: ”Uggerhalne Art Festival”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

Galleri Hammers Venner: ”Uggerhalne Art Festival”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Art festivalen vil invitere kunstnere hen over sommeren til åbne værksteder, udstilling. mv.
En kunstnerworkshop med efterfølgende udstilling i området for alle interesserede
Uggerhalnes venner og deres udvalgte / ”visiterede” kunstnere.
Søger 60.000 kr.
Over 25%
3 uger i sommeren 2020.
Nej – dele af ansøgningen lever ikke op til Kommunalfuldmagten eller puljens retningslinjer.
Har søgt kulturpuljen.
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
x
+ kulturaktivitet i mindre lokalområde
x
+ fokus på vækst- og talentudvikling
x
+ kulturaktivitet i landdistrikt
x
x
- projektet er en gentagelse af tidligere forløb
x
- lever ikke op til flere formelle krav
x
- udvalgte / håndplukkede kunstnere = erhvervsstøtte,
x
begunstigelse?
- udvalgte kunstnere er fra AK
x
- rejseudgifter mv. kan ikke støttes
x
x
x
x
32

Indstilles administrativt til afslag, fordi det ikke lever op til
flere formelle krav.
Evt. reduceret støtte til øremærkede formål.

MUSIKKENS HUS: ”LYRIKKONCERT – HJERTET ER TUNGT AF LYKKE”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

MUSIKKENS HUS: ”LYRIKKONCERT – HJERTET ER TUNGT AF LYKKE”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Udvikler lyrikkoncert med afsæt i den lokale digter Morten Nielsen, skuespil og rap.
Gymnasier i Aalborg + 1 folkeskoleklasse (6.kl.) + øvrige gæster, som betaler entre.
Ingen lokale samarbejdspartnere – ellers mange muligheder, fx stadsarkiv og biblioteket
188.000 – søger 60.000 kr.
Egenfinansiering synes at være allerede finansierede driftsudgifter (sal, PR, lydmand mv.)
Efteråret 2020
Delvist – gymnasieklasser er elever uden for AK, er der tale om underskudsdækning?
Målgruppen er skæv, kan det realiseres hvis forestillingen markedsføres i juni og realiseres i efteråret?
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
x
+ kunstnerisk et fint projekt / kvalitet
x
+ henvender sig til unge (og børn)
x
+ scenekunst
x
+ lokal historie om, musik mv. til lokal digter Morten Nielsen
x
x
- Gymnasier - KUP skal støtte tilbud til AK-borgere
x
- kan udfoldes til mange flere folkeskoler i AK
x
- et fravær af oplagte samarbejder (fx stadsarkiv og bibliotek)
- hvor er den reelle medfinansiering fra MH?
x
- er der reelt tale om et projekt, som er under realisering?
x
x
x
x
33

Indstilles administrativt til støtte, hvis målgruppen ændres til
skoleelever.

KULTURSKOLEN: ” ANIMATION OG DIGITAL TEGNING”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer
Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

KULTURSKOLEN: ” ANIMATION OG DIGITAL TEGNING”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Læring i animations-tegning på ipads for børn og unge + oplæring af 1 lærer
Interesserede elever fra 5.-9. klasser i AK, i alt max 30 børn
Animationsskolen i Viborg, afvikles på Huset
Samlet 132.000 kr., søger 92.000 kr.
40.000 kr.
2 moduler i skoleåret 2020-21, august-december 2020 og januar -juni 2021
Ja, i store træk.
Et dyrt projekt (ca. 4.000 pr. elev), rekruttere / fastholde elever i forløbet? Kun 1 lærer får kompetencen
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
x
+ vækst-/talentudvikling
+ billedkunst via moderne greb
x
+ børn og unge får et nyt kulturelt tilbud på højt niveau
x
+ rammer en interessant trend / mulighed
x
+ erfa-udveksling med den højt anerkendte Animationsskolen
x
x
- dyrt forløb pr. barn
x
- hvem ejer ipads efter forløbet?
x
- hvorfor er det kun 1 lærer, flere bør kompetenceudvikles
- hvorfor ikke i regi af BKG?
x
- traditionelt undervisningsforløb, hvorfor ikke camps e.l. (det
x
vil åbne for at børn uden for Aalborg C også kan deltage)
x
x
x
34

Indstilles administrativt til støtte, HVIS målgruppen udvides
(både elever og lærere) og format gentænkes (fx camps)

SPRINGEREN: ”FRA KAJAKKEN TIL DEN MODERNE GRØNLANDSFLÅDE
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

SPRINGEREN: ”FRA KAJAKKEN TIL DEN MODERNE GRØNLANDSFLÅDE
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Aktiverer herboende grønlændere i et kajakprojekt, som efterfølgende indgår i udstillingen på Springeren
Herboende grønlændere og alle som besøger springeren,
Koefoed Skole
110.000 kr., heraf søges 40.000 kr.
70.000 kr.
Forår-efterår 2020
Ja
Er projektet designet for småt / optimistisk – ift. budget, involverede kompetencer, rekruttering …?
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
x
+ fornyr egen udstilling
+ viser kulturens muligheder på andre kommunale områder
x
+ samskabelse
x
+ ulighed i kultur
x
+ historie og kulturarv mellem Aalborg og Grønland
x
+ flot egenfinansiering
x
x
- projektet kan øge samarbejdskredsen relevant (fx med Zoo
x
og det grønlandske hus + evt. beskæftigelsesområdet)
- er projektet skåret for småt?
x
- er der fornødne sproglige / socialpædagogiske kompetencer
x
- hvor mange vil deltage i at skabe en kajak?
x
- hvordan rekrutteres / fastholdes målgruppen i projektet?
x
x
46
Indstilles administrativ til støtte - med forslag til udvidelse
ift. samarbejdspartnere og kompetencer

KULTURSKOLEN: ”PIANISTER I NORD”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

KULTURSKOLEN: ”PIANISTER I NORD”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Pianistkonkurrence for unge pianister
Unge fra Aalborg, DK, Færøerne og Grønland som måtte tilmelde sig. Ingen garanti for Aalborg-pianister
En række firmaer + arrangører og musikforeninger, som ikke alle hører til i AK
110.000 kr. søger 80.000
27% - dog primært timer. Ingen oplysninger om bidrag fra samarbejdspartnerne
April – oktober 2020
Kun delvist, selve konkurrencen har karakter af et lukket arrangement
Hvorfor er dette projekt ikke løftet af Kulturskolen / i regi af MGK e.l.?
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
x
+ Vækst- og talentfremme for unge under 20 år
+ Højt niveau
x
+ Skærper Aalborgs kulturelle profil / brander Aalborg
x
+ fokus på musik
x
x
- målgruppen er ikke nødvendigvis aalborgensere
x
- tilbuddet er kurateret, dvs. i princippet ikke åben for alle
x
- vi må ikke give gaver
x
- vi må ikke støtte erhvervsfremme
- ringe egenfinansiering, især med samarbejdskredsen in
x
mente (ingen økonomisk opbakning?)
x
- hvorfor løftet projektet ikke af MGK / Kulturskolen /
x
Eventkontoret?
x
x
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Indstilles administrativt til afslag, fordi projektet ikke lever
op til de formelle krav.

LOA / SPRINGEREN: ”EN DAG MED SØFART – TIL LANDS OG TIL VANDS”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

LOA / SPRINGEREN: ”EN DAG MED SØFART – TIL LANDS OG TIL VANDS”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

2 dagsarrangementer for sorggrupper for børn, på Springeren og sejlads med LOA
Børn og unge fra sorggruper, evt. andre diagnosegrupper af børn og unge
LOA og Springeren.
138.500, heraf søges 97.500
41.000
Sommeren 2020
Delvist.
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
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Evt. bemærkninger
+ relevant samarbejde mellem LOA og Springeren
+ ønsker at vise kulturens værdi på andre velfærdsområder
+ basis for publikumsudvikling
- har der været dialog med sorggrupper?
- målgruppen er ikke kun aalborgensere, men generelt
nordjydere
- meget dyrt pr. barn
- mange udgifter til mad og transport
- målgruppen børn og unge bør differentieres
- velgørenhed / feel-good, men kun svagt kulturelt afsæt
- karakter af event

Indstilles til afslag, pga. formelle krav og svagt indhold.

VIKINGEBYEN SEBBERSUND – TO ANSØGNINGER: OVERSÆTTELSE, ADGANGSFORHOLD MV.
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)

De to ansøgninger drøftes med Vikingebyen ift.
anden hjælp eller anden pulje

Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.

Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

ANSØGER OG PROJEKTETS TITEL
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
1
2
3
4
5

Evt. bemærkninger

JF. BL.A FORMELLE KRAV OG OBS

ORDKRAFT: ”ALLE LÆSER – LÆSEFEST PÅ ORDKRAFT”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

ORDKRAFT: ”ALLE LÆSER - LÆSEFEST PÅ ORDKRAFT”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Øge læselyst og -glæde hos børn via forfatterbesøg på skoler, fyraftensmøde for lærere og event for forældre i
regi af Ordkraft
4.-6. klasse på skoler i AK, bl.a. 3 sessions til op til 1500 elever og 300 lærere
Ordkraft som platform i et samarbejde mellem folkebibliotekerne og skoleforvaltningen / skoler
160.000, søger 98.950
61.410
Planlægning 2020, realisering i første halvdel af 2021
Ja
Videreudvikling af eksisterende kampagnespor
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
x
+ profilering af Ordkraft
+ styrke elevers læseglæde, vise litteratur som kunstart
x
+ fokus på kultur til folkeskoler
x
+ fokus på elever, lærere, forældre i hele kommunen
x
x
- videreudvikling af eksisterende kampagnespor
x
- måske udvide antallet af involverede skoler (by og land)
x
- ikke så involverende ift. eleverne
x
- Ordkraft, bibliotekerne og skoleforvaltningen kunne bidrage
mere selv
x
- udviklingsperspektiverne kunne udfoldes mere
x
x
x
x
37

Indstilles administrativt til støtte, men med ønske om flere /
nye aktiviteter / generelt mere nytænkning

AALBORG OPERAFESTIVAL: ”SYNG HØJT! OPERA”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

AALBORG OPERAFESTIVAL: ”SYNG HØJT! OPERA”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Sangpædagogisk forløb for 0-8 årige, med udendørs fælles-opera-sang-koncert
Estimeret til 1.500 børn, 300 pædagoger og lærere mv.
ASO og Musikkens Hus
295.000, søger 100.000 kr.
195.000
Planlægges i 2020 og realiseres i 2021
Ja.
Aalborg Operafestivalens 20 års jubilæum
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
X
+ små børn (og forældre, pædagoger, forbipasserende mv.)
+ profilere / markedsføre AK som kulturby
X
+ stor rækkevidde / stor involvering
x
+ høj kvalitet
X
+ kobler pædagogik og kultur
x
+ musik og scene som kunstart
x
X
- meget fokus på Aalborg by – bør måske åbne sig geografisk
X
- er der etableret samarbejde med FAM og SKOLE?
- hvad med dialog med Det Børnekulturelle Netværk?
X
- brug byens rum, fx Budolfi Plads, hvor tilfældige kommer
x
- kan FAM og SKOLE være medfinansierende
X
- MHs bidrag ligner udgifter, de allerede afholder
x
- et kendt koncept som nu realiseres i AK
x
43
Det indstilles administrativt, at projektet støttes

NORDKRAFT BIG BAND: ”TO SKOLEKONCERTER I AALBORG KOMMUNE I 2020”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

NORDKRAFT BIG BAND: ”TO SKOLEKONCERTER I AALBORG KOMMUNE I 2020”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

To skolekoncerter, der dels skabes sammen med eleverne og dels byder på ”musikalske smagsprøver”
3.-5. klasse på to skoler + deres forældre og andre elever på skolen – anslået 2.000 personer.
NBB og skoleforvaltningen
201.500 kr., der søges om 100.000
Aug/nov 2020
Ja, i store træk.
NBB har afholdt skolekoncerter siden 2013.
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
1
2
3
4
5
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
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Evt. bemærkninger
+ høj kvalitet
+ involverer folkeskoler
+ når et bredt publikum
+ en kulturoplevelse, som den enkelte skole sjældent kan
tilbyde
- et tilbud, der ligner drift eftersom de har kørt i flere år.
- er der øje for skoler i landdistriktet, fx hvor der er gode
spillesteder
- arrangementet skal være åbent for alle, derfor ikke ok med
entre

Indstilles administrativ til støtte, men dog med OBS ift. at
projektet er støttet siden 2013

NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM: ”HISTORIEN UNDER OS”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM: ”HISTORIEN UNDER OS”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Synliggøre historien og arkæologien under vores fødder og i byrummet i Aalborg By.
Alle (facilitatorerne, oplevelsesjægerne, de fagligt interesserede)
NHM, By- og Landskabsforvaltningen, fonde
306.000 kr. – søger 100.000 kr.
206.000, herunder fondsansøgninger
Ultimo 2020 og hele 2021
Ja
Har potentialet til grundlæggende at udvide NHMs udstillingsformater, synlighed for publikum mv.
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
Evt. bemærkninger
1
2
3
4
5
x
+ kultur i det offentlige rum
+ frit tilgængeligt for alle
x
+ medvirke til at brande byen
x
+ pilotprojekt mhp. erfaring og videreudvikling af NHM
x
+ ulighed i kultur
x
+ højt niveau
x
x
- kan medtænke andre samarbejdspartnere, fx AAU
x
- er by & land parate til info-stationer i byen?
- er fondene med på idéen?
x
x
x
x
x
48
Indstilles administrativt til støtte – evt. mhp. at medvirke til
udvidelse af / samarbejde med projektet

KORMA: ”HYPE.AM” (arbejdstitel)
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

KORMA: ”HYPE.AM” (arbejdstitel)
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Pilotprojekt: Formidling, debat mv. ift den rytmiske scene i AK – af, til og om det rytmiske musikmiljø i AK
I princippet alle – dog sandsynligvis et projekt af særlig interesse for 18-30 årige
Lokal musikskribent og musikblogger som bærende kræfter + et netværk af frivillige skribenter mv.
130.000, søger 100.000
23%
Opstart kan tilpasses
Ja, undtagen få afgrænsede områder.
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
40

Evt. bemærkninger
+ fokus på vækst- og talentlag
+ fokus på lokal rytmisk musik
+ samskabelse
+ pilotprojekt med udviklingsperspektiv
+ formidling, debat, blogs mv. via frivillige
+ tilbud om ny form for frivillighed i kulturen
+ publikumsudvikling
- hvad med andre medier? Træder vi ind over deres grænser?
- puljen støtter ikke rejser og møder

Indstilles til støtte, dog ikke til rejser og møder

AALBORG TEATER: ”TEATERFORLØB FOR NYE MÅLGRUPPER PÅ AALBORG TEATER”
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

AALBORG TEATER: ”TEATERFORLØB FOR NYE MÅLGRUPPER PÅ AALBORG TEATER”
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Udvikle undervisningsmateriale til udvalgte forestillinger suppleret med møde / dialog med skuespillere,
backstage mv. for de unge publikummer
Udskoling og ungdomsuddannelser
Center For Undervisningsmidler
130.000, søger 100.000 eller mindre
25% - dog ikke præciseret hvad egenfinansieringen består i
Nu-maj 2020
Der er flere forhold, hvor ansøgningen ikke lever op til kravene
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
1
2
3
4
5
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
27

Evt. bemærkninger
+ scenekunst
+ fokus på unge som målgruppe
+ fokus på samarbejde mellem kultur og undervisning
- vi kan ikke støtte ungdomsuddannelser
- vi kan ikke støtte undervisningsmateriale
- vi kan ikke støtte igangværende aktiviteter
- projektets fokus er primært på undervisningsmaterialer o.l.

Indstilles administrativ til afslag, jf. de formelle krav – bl.a. et
udpræget fokus på læring / læringsmaterialer

KUNSTEN: SUMMER LOUNGE V. 2.0
De formelle krav – jf. Kommunalfuldmagten og puljens retningslinjer

Kommunalfuldmagten

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE søges af:

kode

Kulturens Udviklingspulje kan IKKE støtte:

Er projektet åbent og tilgængeligt for alle i Aalborg
Kommune?

Projekter mv., som begunstiger enkeltpersoner.

Events eller enkeltstående begivenheder uden
udviklingsperspektiv

Realiseres projektet i Aalborg Kommune?

Foreninger mv., som tjener religiøse eller politiske
formål.

Igangværende eller gennemførte projekter,
forløb mv.

Projekter mv., som ikke har et almennyttigt kulturelt
eller kunstnerisk formål.

Uddannelsesformål, studierejser,
kulturudveksling og udlandsrejser.

Myndigheder mv., som søger støtte til at varetage en
opgave, som myndigheden selv er pligtig til at løse, jf.
gældende lovgivning.

Udgivelser, fx af cd’er, film, bøger, 3Danimation m.fl.
Møde- og foredragsvirksomhed.
Dækning af ordinære drifts- og
etableringstilskud til erhvervsvirksomhed.
Anlægsarbejde (dog indkøb af genstande mv.
ift. projektets realisering)
Ansøgninger, der hører under andre
støtteordninger/ andre forvaltningers
støtteordninger.
Dækning af underskud efter afvikling af
projektet eller som underskudsgaranti for
projektrealisering.

Rød:
Gul:
Grøn:

Ansøgningen lever ikke op til kravet.
Ansøgningen lever til dels op til kravet.
Ansøgningen lever op til kravet.

kode

KUNSTEN: SUMMER LOUNGE V. 2.0
Projektfokus
Målgruppe / publikum – er projektet borgerrettet?
Samarbejdspartner
Budget
Egenfinansiering (i kr. og %)
Projektperiode
Lever ansøgningen op til ansøgningens formelle krav (se ovenfor)
OBS – særlige forhold
Vurderings-parametre
Jf. puljens forventninger til indhold
Publikumsudvikling – fokus på rekruttering, fastholdelse mv.
Bidrager til at løfte kommunale / almennyttige opgaver
Synliggør kulturens værdi på andre velfærdsområder
Har et bærende kulturelt afsæt
Kobler projektet til folkeskolen
Udvikling - kunstnerisk / kulturelt
Udvikling – samarbejder og involvering
Udvikling – form, greb og arenaer
Læringspotentiale og videndeling ift. andre
Kobling til kulturpolitikken
Projektets organisering
Projektets budget – egenbidrag, eksterne midler mv.
Det samlede helhedsindtryk
Samlet vurdering

Entreprenørskab, samfundsengagement og verdensmål
Unge i alderen 20-30 år, som bor og uddanner sig i Aalborg
Kunsten, BIG, UCN, Tech College, KORMA og Fokus Folkeoplysning
Søger 100.000 kr.
Juni, juli og august 2020
Ja
Pointskala fra 1-5, hvor 5 er bedst (sæt x)
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
45

Evt. bemærkninger
+ stærke og interessante samarbejder
+ fokus på billedkunst
+ vigtigt samfundsmæssigt fokus
+ gennemarbejdet projekt
- stram tidshorisont for planlægning og afvikling
- Summer Lounge er ikke et nyt koncept, men der er udviklet
på indhold mv.

Indstilles administrativ til godkendelse

