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Bestyrelsesmøde maj 2020 

 

På Augustinus Fondens bestyrelsesmøde i maj 2020, blev uddelt 42 mio. kr., som fordeler sig på følgende 41 

projekter:  

 

Kunst og kultur 

 

444.000 kr. til Skagens Kunstmuseer til et registreringsprojekt i Anchers Hus af 3.500 genstande.  

 

1.660.000 kr. til Skagens Kunstmuseer til Anna Ancher-udstilling i 2020.  

 

6.000.000 kr. til Copenhagen Contemporary til udstillingsprogrammet 2021-2022.  

 

700.000 kr. til Sydvestjyske Museer til etablering af en permanent særudstilling om komponisten Rued 

Langgaard i Det Gamle Rådhus i Ribe.  

 

7.500.000 kr. til Projektorganisation Nyt Hospital Nordsjælland til mødet mellem publikum og kunsten i det 

offentlige rum og til gentænkning af kunst som forandringsagent i samfundet.  

 

950.000 kr. til Experimentarium til udvidelse af ’Lad Legen begynde’ med udstillingen ’Vintersport’.  

 

9.800.000 kr. til Nationalmuseets bogværk Danmarks Kirker – om 40 landsbykirker på Fyn. Foruden bogværket 

publiceres også en hjemmeside. 

 

1.090.000 kr. til Trapholt til erhvervelse af Olafur Eliassons spejlværk ’Turning Pentagonal Mirror Tunnel’.  

 

200.000 kr. til Samfundslitteratur til udgivelsen af fembindsværk om Danmarks statsministre siden 1848.  

 

705.000 kr. til Skamlingsbankeselskabet til etablering af udendørs belysning på Skamlingsbanken, der muliggør 

øget adgang til og nytte af Skamlingsbankens nye besøgscenter.  

 

750.000 kr. til Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse til konservering og digitalisering af 750 skolekort 

og 334 anskuelsestavler.  

 

250.000 kr. til JJ Film til en dokumentarfilm om Bertel Thorvaldsen i samarbejde med Thorvaldsens Museum.  

 

100.000 kr. til Grethe Meyer Design til en film om Grethe Meyer som pioner og foregangskvinde med fokus på 

en epokegørende tid i dansk design i 1960’erne.  

 

500.000 kr. til Kunsthal Charlottenborg til realisering af et tværinstitutionelt samarbejde om performancekunst.  
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750.000 kr. til Fredensborg Kommune til produktion og opstilling af en skulptur til minde om jødernes flugt over 

sundet til Sverige skabt af Per Arnoldi.  

 

273.000 kr. til Herlevs Hospitalskirke til udsmykning med fotokunst af Per Bak Jensen.  

 

500.000 kr. til Life Exhibitions til en mobil udstillingsplatform til byrumsudstilling om FNs Verdensmål.  

 

1.000.000 kr. til udvidelse af Rud Thygesen Arkivet ved restaurering af den fredede bygning Bies Gård i Hobro.  

 

350.000 kr. til Holstebro Kunstmuseum til en Albert Mertz-jubilæumsudstilling på hhv. Sorø Kunstmuseum og 

Holstebro Kunstmuseum i foråret 2021.  

 

300.000 kr. til Museum Jorn til en undersøgelse af ’The Jorn Affair’ med forskning i Asger Jorns forhold til 

Guggenheim og den amerikanske kunstverden.  

 

250.000 kr. til Det Danske Gartnerimuseum til overdragelse af museets samlinger til Det Grønne Museum, for 

at sikre dansk gartneris kulturarv.  

 

500.000 kr. til Naturhistorisk Museum i Aarhus til jubilæumsudstillingen ’Hvad er det værd’ samt bogværk, som 

værdisætter samlingernes betydning og museets natur- og kulturhistoriske samfundsværdi – målt i et nutidigt 

og debatterende perspektiv.  

 

200.000 kr. til HEART til en vandreudstilling med den danske maler Allan Otte samt katalog. Udstillingen er et 

samarbejde med Kunstmuseum Brandts og Fuglsang Kunstmuseum, og vises på skift på museerne i 2020-2021.  

 

300.000 kr. til Ribe Kunstmuseum til erhvervelse af Martinus Rørbyes maleri ’Parti fra en klippehule’, Cervara, 

1835.  

 

200.000 kr. til Copenhagen Film Company Short & Doc til dokumentarfilmen, Biskoppens kompas. 

 

700.000 kr. til Ribe Kloster til istandsættelse af murværk. 

 

250.000 kr. til Golden Days Festival til realisering af festivalen 2020.  

 

Kirker 

  

100.000 kr. til Bogense Kirke til erhvervelse af fire nye messehagler, nyt antependium og knæfald til kirken.  

  

1.000.000 kr. til Middelfart Kirke til indvendig renovering.  

 

750.000 kr. til Aalsø Kirke til reetablering af historisk orgelfacade og udvidelse af bestående orgel.  

 

611.187 kr. til Finderup Kirke til opsætning af brugt orgel samt flytning af orgel til Reerslev Kirke.  

 

200.000 kr. til Ry Kirke til et nyt orgel.  
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Musik og scenekunst 

 

1.105.000 kr. til Uppercut Danseteater til en 3-årig bevilling for at give kompagniet mulighed for at udvikle 

trilogien PLEJER ER DØD til både et dansk og internationalt publikum.  

 

399.500 kr. til Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO) til en kvalitativ undersøgelse af den 

klassiske musiks nuværende og potentielle publikum i hele Danmark.  

 

500.000 kr. til Foreningen Carl Nielsen Festival til en årlig festival med verdens førende symfoniorkestre, 

dirigenter og solister.  

 

205.000 kr. til Team Teatret til teaterforestillingen ’Klodser i gyldent rum’ om kunstnerne Else Alfelt og Gabrielle 

Münter .  

 

150.000 kr. til Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard til opførelse af ’Den Politiske Kandestøber’ i forbindelse 

med en jubilæumsfejring i 2022.  

 

200.000 kr. til The Nielsen Movement som støtte til strygerkvartetten Halvcirkel for kompositioner og medvirker 

til musikforestillingen ’Verdensfrelserinden’.  

 

Sociale og humanitære indsatser 

 

200.000 kr. til Børnenes Lystfisker Akademi til afholdelse af ferieophold for udsatte børn og forældre i 

sommeren 2020.  

 

200.000 kr. til Foreningen til Støtte for Mødre og Børn til foreningen sociale arbejde i 2020.  

 

250.000 kr. til Ingeniører uden Grænser til lokal produktion, distribution og effektmåling af genanvendelig 

stofmaske til begrænsning af COVID-19-smitte og dødelighed i Sierra Leone og Guinea-Bissau.  


