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Kort beskrivelse af ansøgninger, der indstilles til afslag 

Ansøgningerne kan rekvireres. 

 

1) Ansøgning – Art & Fermentation 

Art & Fermentation er et projekt i relation til Copenhagen Cooking, som sætter 

fermentering i et kunstnerisk lys. Projektet indeholder dels en fermenteringsfesti-

val på ti dage på Carlsberg, dels en outreach karavane, der vil besøge seks forskel-

lige strategiske lokaliteter i regionen. På disse lokaliteter vil der være pop-up 

events, der vil underholde med fermentering i et kunstnerisk lys, ligesom der vil 

blive uddelt smagsprøver. 

 

Art & Fermentation søger Region Hovedstaden om 0,5 mio. kr. ud af et samlet 

budget på 2,4 mio. kr.. Ansøger er Nordic Food Lab og multikunstneren E.M.I.L. 

Egenfinansiering fra ansøgere og partnere er 0,9 mio. kr..  

 

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, fordi kriterierne for den særlige 

pulje til kulturarrangementerne ikke vurderes at være fuldt ud imødekommet. Fo-

kus i ansøgningen ligger på fermentering, mens den moderne kunst især i outre-

achkaravanen bliver et appendiks. Projektet har nyskabende karakter, men for at 

støtte ville kunne anbefales, skulle der væsentligt mere fokus på kunst. 

 

2) Ansøgning – Kulinarisk Kultur 

Kulinarisk Kultur er ligeledes et projekt i relation til Copenhagen Cooking. Pro-

jektet består af to dele, ”Kongernes Spisekammer” og ”Kulturel Mad Tour”. Den 

første del sætter fokus på den lokale fødevareproduktion i regionen for at skabe 

adgang til fortælleingen og historien bag råvarerne. Den anden del har til formål at 

skabe bånd mellem mennesker og kulturer gennem tilberedning af måltider og 

spisning 4-6 steder i regionen. Projektet skal tydeliggøre sammenhængen mellem 

moderne kunst, kultur og gastronomi med udgangspunkt i lokale institutioner og 

interesser. 
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Kulinarisk Kultur søger Region Hovedstaden om 0,6 mio. kr. ud af et samlet bud-

get på 2,4 mio. kr.. Ansøger er Konvers Kommunikation. Af ansøgningen fremgår 

der ingen egenfinansiering.  

 

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, fordi kriterierne for den særlige 

pulje til kulturarrangementerne ikke vurderes at være fuldt ud imødekommet. Ku-

linarisk Kultur beskriver det kunstneriske indhold ukonkret, hvilket gør det svært 

at afgøre, hvordan og hvilken kultur, der indgår i projektet. Hvis projektet skulle 

kunne anbefales til tilsagn, ville det være nødvendigt at videreudvikle de enkelte 

arrangementer i konkrete samarbejder med lokale kulturinstitutioner. 

 

3) Ansøgning - Danish Design & Architecture Filmfestival 

Danish Design & Architecture Filmfestival (DDAF) har til formål at styrke det re-

gionale kunstliv inden for film, design og arkitektur via visning af internationale 

film og debatter om og fra design- og arkitekturverdenen. Fokus vil være på et 

dansk og svensk perspektiv, og festivallen har en ambition om at aktivere vækst-

laget og få rullet det lokale talent ud i regionens filmbranche og design- og arki-

tekturmiljøet. 

 

DDAF søger Region Hovedstaden om 675.000 kr. ud af et samlet budget på 

5.624.740 kr.. Ansøger er festivaldirektør Josephine Michau. Egenfinansieringen 

udgør 273.000 kr.  

 

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, fordi kriterierne for den særlige 

pulje til kulturarrangementerne ikke vurderes at være fuldt ud imødekommet. Især 

har der ved bedømmelsen været lagt vægt på, hvorvidt DDAF vurderes at have 

nyskabende karakter. Administrationen vurderer, at denne ikke er tilstrækkelig til 

at opnå anbefaling om tilsagn. 

 

4) Ansøgning - Copenhagen Choreographer’s Competition 

Copenhagen Choreographer’s Competition (CCC) er en konkurrence, hvor danske 

koreografer kan melde sig selv og et hold til. Den bedste deltager og hans hold 

vinder 20.000 kr. Konkurrencen har været afholdt siden 2009, og publikum er 

vokset støt i antal, fra ca. 450 i 2009 til at der forventes 1300 i 2013. CCC søger 

Region Hovedstaden om midler til at leje Den Kongelige Opera i 2014, hvor der 

kan rummes flere publikummer. 

 

CCC har ikke angivet, hvilket beløb, der søges om. Ligeledes er der ikke angivet 

øvrige økonomiske oplysninger.  

 

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, fordi kriterierne for den særlige 

pulje til kulturarrangementerne ikke vurderes at være imødekommet. Af ansøg-

ningen fremgår det, at arrangementet afholdes som i tidligere år, men uden nye 
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forsøg på at skabe kultursamarbejde på nye måder eller fokusere på nyskabende 

indhold.  

 

5) Ansøgning Design X cph ApS 

Design X cph har som mål at skabe et vitalt, fleksibelt og omskifteligt udstillings-

sted for design på internationalt niveau i København, nærmere betegnet området 

omkring Empire Bio i Guldbergsgade på Nørrebro. Stedet skal især fokusere på at 

udstille værker af unge, nyuddannede designere og talenter. Der lægges op til et 

samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, som ligger i området. 

 

Design X cph søger Region Hovedstaden om i alt 4,35 mio. kr. fordelt over årene 

2014-2016 ud af et samlet budget på 33,135 mio. kr. fordelt over årene 2014-

2017. Af ansøgningen fremgår der ingen egenfinansiering. 

 

Administrationen indstiller ansøgningen til afslag, fordi kriterierne for den særlige 

pulje til kulturarrangementerne ikke vurderes at være imødekommet. Projektet 

vurderes til at have mere karakter af et byudviklingsprojekt med fokus på et be-

stemt sted i København end et kulturprojekt med et regionalt perspektiv.  


