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Bevilling fra Kulturudviklingspuljen sagsnr.: 7840
Kunstrådet har behandlet ansøgningen om støtte til Belonging
Kunstrådet har besluttet at bevilge et tilskud på
75.000,00 kr. i 2019
med følgende begrundelse:
”Kunstrådet finder projektet meget vedkommende, personligt og
spændende, og anerkender at der allerede er fundet mange
relevante samarbejdspartnere. Kunstrådet glæder sig til at følge
processen og se værkdelene udfoldet.”

For at Kunstrådet kan holde sig orienteret om dit projekt, ønsker
de invitation til begivenheder, som afholdes i forbindelse hermed.
Invitationer kan sendes direkte til Kunstrådets hovedpostkasse
kunstraadet@aarhus.dk eller til Kulturforvaltningens
hovedpostkasse kultur@aarhus.dk mærket ”Invitation til
Kunstrådet”. Så vil vi videreformidle invitationen.
Når projektet er gennemført, skal der fremsendes et regnskab og
evt. en underskrevet ledelseserklæring.
Frist for indsendelse af regnskab er 01-04-2021
Retningslinjer for tilskuddet er beskrevet på næste side.
På www.aarhus.dk/kulturudviklingspuljen findes en oversigt over
de behandlede ansøgninger.

Med venlig hilsen
Kirsten Elkjær
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDET
Når projektet starter
Når du ønsker tilskuddet udbetalt, kontakter du Kirsten Elkjær,
som sætter udbetalingen i gang. Kontaktinformationerne står på
forsiden.
Op til 90 % af tilskuddet kan udbetales ved projektets start, mens
det resterende beløb udbetales, når projektet er afsluttet, og
regnskabet er godkendt.
Hvis dit projekt ændrer sig
Projektet forudsættes gennemført i overensstemmelse med
beskrivelsen i ansøgningen. Ved væsentlige ændringer skal
Kulturforvaltningen orienteres.
Når projektet er gennemført
Når projektet er gennemført, skal der indsendes et regnskab og
evt. ledelseserklæring senest den 01-04-2021.
Ved bevilling under 100.000 kr. pr. år
 Der skal indsendes regnskab og en underskrevet
ledelseserklæring
 Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle udgifter og
indtægter. Regnskabsposterne skal være sammenlignelige med
det fremsendte budget
 I ledelseserklæringen skriver den projektansvarlige under på, at
der er dokumentation for samtlige udgifter. Erklæringen
erstatter bilagene. Bilagene skal dog fremsendes, hvis
Kulturforvaltningen beder om det i forbindelse med en eventuel
stikprøvekontrol. Ledelseserklæringen kan downloades på
www.aarhus.dk/ledelseserklaering
Ved bevillinger på 100.000 kr. pr. år eller derover
 Der skal indsendes et revideret regnskab udarbejdet af en
registreret eller statsautoriseret revisor.
 Regnskabet skal indeholde oplysninger om alle udgifter og
indtægter. Regnskabsposterne skal være sammenlignelige med
det fremsendte budget.
Regnskab og eventuel ledelseserklæring indsendes på mail som
vedhæftede PDF-filer, enten direkte til Kirsten Elkjær eller til
hovedpostkassen kultur@aarhus.dk
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Modregning
Kulturforvaltningen forbeholder sig ret til at modregne eventuelle
skyldige beløb til Aarhus Kommune i forbindelse med udbetaling af
dette tilskud.
Oversigt over behandlede ansøgninger
En oversigt over de behandlede ansøgninger findes på
www.aarhus.dk/kulturudviklingspuljen
Brug af logo
I forbindelse med udgivelser, produktioner og projekter, der har
modtaget økonomisk støtte fra Århus Kommune, kan
støttemodtageren anvende Aarhus Kommunes logo for at kreditere
Aarhus Kommune for støtten.
Er støttemodtager i tvivl om rammerne for brug af kommunens
logo, kan spørgsmål sendes til kommunikation@ba.aarhus.dk
Aarhus Kommunes logo må f.eks. ikke anvendes i kommerciel
sammenhæng, og må ikke anvendes på en måde der giver indtryk
af, at Aarhus Kommune er ansvarlig for udgivelsen, produktionen
eller projektet.
Læs mere her:
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/AarhusKommune
sdesignguide/Home/Grundelementer/Logo-og-byvaaben/Logoanvendt-af-stoettemodtagere.aspx
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Aarhus, 29. januar 2019

ANBEFALING AF REBEKAH CAPUTO OG PROJEKTET ”BELONGING”

Rebekah Caputo har været tilknyttet Teater Refleksion på free lance basis siden januar 2016 og i de 3 år har hun
medvirket i en lang række forskellige projekter, bl.a.:
Ø
Ø
Ø
Ø

Assistent for scenograf Mariann Aagaard på den Reumert pris-belønnede ”Gerdas Rejse”
Dukkefører i flere workshops i forbindelse med udviklingsprojektet ”Performing Arts Across” (et
samarbejde mellem Teater Refleksion, Black Box Dance Company og Teater Katapult)
Underviser på kurser i Dukkeføring
Dukkefører i ”Kasse-Madsen” og teatrets kommende ny-produktion ”Den eneste anden”

Rebekah har, med sin uddannelse, erfaring, indsigt og kunnen, været en stor gave for Teater Refleksion. Hun har fra
starten indgået i Teater Refleksions team, udover som praktisk/teknisk assistance og dukkefører, også som
sparringspartner og ideudvikler.
Jeg har med interesse fulgt Rebekah’s egne projekter og ser frem til at se mere til hendes eget skabende arbejde. Jeg
ser Rebekah som en spændende og vigtig dukke- og animationskunstner og en gevinst for det aarhusianske
scenekunstmiljø og vil støtte Rebekah på alle de måder, det er mig muligt.
Jeg er beæret over at blive inviteret til at medvirke som konsulent og instruktør i Rebekah’s aktuelle projekt,
”Belonging”, som jeg finder både spændende, utraditionelt og væsentligt og vedkommende.
Teater Refleksion vil herudover bistå Rebekah med prøvelokaler, værkstedsfaciliteter og spillested samt rådgivning
og formidling.

Bjarne Sandborg, Teaterleder

It is with a big interest, that asylum center Jelling, Røde Kors are taking part in
Belonging. The project supports the important work with the asylum seekers.
If funding and resources available we will be able to:
•
•
•
•
•

Generate interest in the workshops and arrange for participants to
attend
Promote the project through our networks
Provide space for the workshops to take place in
Arrange travel to the exhibition opening
Arrange and provide space for the return performance

Marianne Falkenstrøm Quist
ESIRAS koordinator Jelling
Mobil: 25373082
Mail: marf@redcross.dk
Center Jelling
Fårupvej 10
7300 Jelling
www.rødekors.dk

