
Samlet overblik over ansøgninger til kulturpuljen og to forskellige forslag til politisk prioritering (scenarie 1 og 2)  

10 ansøgninger søger om i alt 9,6 mio. kr. Puljen er på 6 mio. kr. 

Projekt Leadpartner Samlet 
score på 

kriterier* 

Evt. man-
gelfuld 

opfyldelse 
af kriterier 

Kulturfelt Særlige kendetegn Ansøgt 
beløb og 

RegH-del 
af budget 

Scenarie  
1** 

Scenarie 
2** 

1. ’Lad Legene 
Begynde – OL 
og para-OL’ 

Experimen-
tarium 

19 - Krop og idræt 
m/u handicap, 
DRs OL-studie 

I København. 
Mange aktiviteter 
over 50 dage. 

1,2 mio. 
25 % 

1,2 mio. 0,8 mio. 

2. ’Copenha-
gen Gaming 

Week’ 

BC 
Hospitality 

Group 

19 - E-sport turne-
ringer, messe, 

LAN, konference, 
ude i byen 

I København. 
Mange aktiviteter 

over 1 uge. 

1,0 mio. 
10 % 

1,0 mio. 0,66 mio. 

3. ’Ungdom-
mens Folke-
møde’ 

Fonden 
Ungdoms-
bureauet 

15 - Aktive unge i 
samfund/demo-
krati 

I københavn. Festival, 
2 dage, mange 
aktiviteter. 

1, 0 mio. 
14 % 

1,0 mio. 0,66 mio. 

4. ’ #Me Too – 
også mig’ 

Teater 
Solaris 

15 - Eksperimente-
rende dialog-

teater-tourné om 
kønsrelaterede 
tabuer 

I Hvalsø og i 4 kultur-
huse i Kbh., 20 fore-

stillinger og sidebegi-
venheder, 1½ mnd. 

0,5 mio. 
25 % 

0,5 mio. 0,33 mio. 

5. ’Sound 
Dues’ 

Foreningen 
Sound Dues 

14 - Jazzfestival med 
gastronomi og 
livsstil. 

Helsingør. 44 kon-
certer på nye ste-der 
med dansk og 
international jazz.  

0,5 mio. 
24 % 

0,5 mio. 0,33 mio. 

6. ’Action-
Hygge’ 

NusNus aps. 13 - Gadefest under 
Distortion om 
kunst, sport, 

musik, børn. 

I Kbh. (lidt i Helsin-
gør). Aktiviteter i 5 
dage uden larm og 

høj musik. 

1,2 mio. 
25 % 

1,2 mio. 0,8 mio. 

7. ’COPENHELL 
Con’ 

Live Nation 
Danmark 

13 Centrale 
foreninger 
oa. endnu 
ikke 
inddraget. 

Messe om 
rollespil, fantacy 
oa. , del af heavy 
metal-festivalen. 

I København, kører 5 
dage som festivalen. 

0,7 mio. 
25 % 

0,7 mio. 0,5 mio. 

8. ’Digitalise-

ring af Cph 
Pride og 
Winter Pride’ 

Foreningen 

Copenhagen 
Pride 

10 - Digitalisering af 

foreningens 
aktiviteter. 

Gøre aktiviteter 

uafhængige af tid, 
sted, mobilitet og 
pandemier. 

1,5 mio. 

25 % 

0 1,0 mio. 

9. Copenha-
gen Opera 
Festival 

Den 
selvejende 
institution 
COF 

10 Store ud-
gifter til 
produk-
tioner og 

kunstnere. 

Eksisterende 
operafestival på 
nye måder, ude i 
byen. 

I København. 
International klasse. 
Tiltrække et nyt 
publikum.  

1,5 mio. 
4 % 

0 1,0 mio. 

10. ’Værts-
skabsaktive-

ring ifm. 
megaevents’ 

Wonderful 
Copenhagen 

10 Problemati
sk ift. 

regionalt 
tilskud  

Udbrede 
nyudviklet værk-

tøj for arrangører 
af megaevents  

Et værktøj til 
udvikling af events og 

ikke i sig selv en 
kulturel aktivitet 

0,5 mio.  
25 % 

0 0 

* De ti ansøgninger er væsensforskellige, og tildelingskriterierne og vurderingen af, hvorvidt ansøgninger lever op til 

dem, er ikke en eksakt videnskab. Den samlede score giver et vist, tværgående vurderingsgrundlag.  

** Der er 6 mio. kr. til rådighed i Kultur-puljen, og der er modtaget ti ansøgninger om tilskud på i alt 9,6 mio. kr. Der 

skal således foretages en prioritering. Tabellen viser to alternative scenarier ud fra hver sin systematiske tilgang til 

prioritering (prioriteringen skal ikke nødvendigvis følge en systematik, men selvsagt være fokuseret på de 

tildelingskriterier, som ansøgerne har afgivet ansøgninger ud fra). I begge scenarier er ansøgningen 

’Værtsskabsaktivering ifm. megaevents’ foreslået fravalgt.  

Scenarie 1 ’7 tilsagn, der ikke reduceres i ft. ansøgt beløb’.  

Scenarie 2 ’9 tilsagn, hvor alle reduceres relativt lige meget – en række tilskud ligger under ½ mio. kr.’. 


