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Baggrund 

 

Sammen om kunsten 

I en tid, hvor vi savner fællesskabet i kunsten og kulturen, skal der tænkes i nye muligheder og kunstneriske udtryk. Derfor er Augustinus Fonden gået 

sammen med en række kulturfonde: Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond om en fælles 

indsats, der skal booste kulturlivet i en svær tid. Også Kulturministeren bakker op om indsatsen. 

 

Augustinus Fonden har modtaget i alt 221 ansøgninger til projekter, der her og nu tilbyder publikum kunst- og kulturoplevelser under de anderledes 

omstændigheder, som COVID-19-krisen skaber. Men også til projekter med et mere langsigtet perspektiv, for eksempel til udvikling af formater, der kan 

udvide kunstneres eller institutioners virke og muligheder med afsæt i de aktuelle omstændigheder.  

 

I alt er der uddelt 12,2 mio. kr., hvor følgende 102 projekter har modtaget støtte: 
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Modtager navn Beskrivelse Bevilget beløb

Museer

ARKEN Museum for Moderne Kunst Realisering af formidlingsformatet PET TALKS i tilknytning til udstillingen DYR I KUNSTEN på 

ARKEN.

250.000

CLAY Keramikmuseum Danmark Udvikling af nye formater, der i fremtiden skal sikre gæsterne et trygt møde med kunsten på CLAY 

Keramikmuseum

300.000

Esbjerg Kunstmuseum Gennemførelse af pilotprojektet VITALE VÆRKMØDER OG DIGITALE DIALOGER. 50.000

J.F. Willumsens Museum Realisering af virtuelle kunstnerkuraterede udstillinger på Willumsens Museum. 265.000

Kastrupgårdsamlingen Realisering af kunstværk, der inviterer til leg, refleksion og interaktion i Kastrupgårdsamlingens 

udearealer. 

100.000

Kunsten Museum of Modern Art Gennemførelse af Kunsten Lounge, der forener de værdifulde online-erfaringer, museet har gjort sig 

under coronakrisen, med Kunstens kerneprodukt: Det personlige, sanselige og æstetiske møde med 

kunst og kultur.

500.000

Kunstmuseum Brandts Realisering af 'Brandtshjemmefra' - et nyt formidlingssite til Kunstmuseum Brandts, som formidler 

digitalt til museets brugere.

500.000

Louisiana Museum of Modern Art SKAB DET NYE SAMMEN - Louisiana afholder workshops på skolerne i et længerevarende 

undervisningsforløb.

460.390

Museum Vestsjælland Gennemførelse af projektet: Forretningsmodel for digital kulturformidling. 400.000

Nivaagaards Malerisamling Nivaagaards Malerisamling - et nyt digitalt fællesskab. 250.000

ROMU - MUSEUM RAGNAROCK Et pilotprojekt, der vil  tilgængeliggøre 50 års midlertidig kunstscene på Roskilde Festival, ved at 

genoplive den som en Mystery Walk, der kan benyttes året rundt på Roskilde Festival plads.

150.000

Sorø Kunstmuseum Udvikling af museets formidlingsindsats - fysisk i museumsrummet og digitalt på flere platforme -  

før, under og efter museumsbesøget. 

100.000

1



Augustinus Fonden - Bevillinger til 'Sammen om kunsten' 2020
Modtager navn Beskrivelse Bevilget beløb

Trapholt Gennemførelse af udstillingen DIN-MIN verden, der har til formål at tilbyde kunst-oplevelser til en 

målgruppe af ældre borgere, som har været særligt ramt af Covid-19 krisen, i et nyt, 

eksperimenterende fysisk digitalt format.

300.000

Vendsyssel Kunstmuseum Gennemførelse af "I sporet af kunsten" version 2.0. Kunstformidling i nye formater med vandringer i 

landskabet. 

200.000

Musik

Adamn Ørvad - Musikforum Frederiksberg 4 koncerter på Frederiksberg, KU.BE og Metronomen samt livestreaming. 10.000

Anders Filipsen Folkeorkestret til ny og eksperimenterende musik. 30.000

Anna Kruse Realisering af koncerter med nykomponeret musik ved Stryger kvartetten Who Killed Bambi og Anna 

Kruse på banegårde i Danmark.

40.000

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Kunsten og Klangen er et projekt, hvor musik, billedkunst og scenekunst spiller sammen, og i det 

samspil skaber rum for refleksion og nye erfaringer i publikums møde med kunsten. 

300.000

Cowbell ApS Livestreaming af Summer Jazz 2020 - en komplet online festival. 35.000

Creative Change    JBL MUSIC Flydende koncerter møder publikum på vand og land med naturlig afstand i Københavns Havn. 30.000

Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner ønsker at gennemføre et pilotprojekt på 

Danmarks digitale koncertsal. 

350.000

Det Glemte Kvarter SI Realisering af den tværæstetiske forestilling "Hjemfalden", hvor temaerne: mørke, lys, tro, tvivl, død, 

ny begyndelse bliver bearbejdet. 

50.000

DJBFA I en række videoer - både live og mini-dokumentarer - gives et værdifuldt indblik i livet som musiker 

og den kreative proces. 

100.000

Duo1702 At give vante og nye puplikummer savnede livekoncertoplevelser, samvær og livemusik i nye 

uformelle rammer.

30.000
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Ensemble Prisme Videoproduktion af 2 nye kompositioner til formidling via sociale medier og evt. kunstinstitutioner. 30.000

Festival   Friends Kammermusikfestival i hjertet af København fra d. 11.-19. juli 2020. 75.000

Flightmode - Den Rejsende Kammermusikfestival Streamede, live, tværfaglige, jazz og klassiske koncerter i et håndterbart, rejsende koncept er 

baggrunden for Flightmode - Den Rejsende Kammermusikfestival. Til koncerter d. 17.-19. 

september 2020.

30.000

Foreningen 458 Realisering af værkserien Close to You - video- og lydkompositioner inspireret af online-fællesskabet 

om lydfænomenet Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR). Close to You tilgængeliggøres 

via YouTube.

50.000

Foreningen Camerata Øresund Gennemførelse af Baroque Perspectives - Camerata Øresunds tre eksperimenterende 

videoproduktioner 2020-2021.

30.000

Fuglsang Musikforening Ny korkomposition til dygtige amatørkor på Lolland-Falster med afsæt i Musiktraditionen på 

Fuglsang Herregård.

55.000

Holmens Sogns Menighedsråd Holmens Kirke planlægger kammermusik i Kapelsalen - 4 koncerter i september 2020. 25.000

JazzDanmark Indkøb og drift af mobile streaming- og videostudier til udlån til danske jazzmusikere og 

koncertarrangører. Projektet har særligt henblik på streamingkoncerter af høj kvalitet.

100.000

JazzDanmark Unlock Music Concert Walks skal skabe unikke liveoplevelser med jazz i det fri på guidede gåture i 

tre forskellige byer i Danmark under de gældende Corona- restriktioner.

150.000

JazzDanmark Formålet er at bygge videre på JazzDanmarks streaming-succes, Baggårdsjazz, som blev skabt 

under Covid-19 lockdown og dermed styrke formidlingen af dansk jazz i Danmark og udlandet.

166.000

Klanghjulet Sammen om kunsten: Musik under åben himmel i haver, baggårde og på plejehjem. 20.000

Klanghjulet Tiltag for at give musikalske musikoplevelser på trods af Covid-19 under Late Summer Festival i 

Hvide Sande d. 17.-21. august.

20.000

LIL LACY MUSIC Støtte til lydkunstværk for ord, lyd, lys og kroppe, som ønskes udvidet med en indspilnings 

dimension inspireret og rettet til den aktuelle situation.

30.000

LITERATURHAUS Til at kickstarte musiklivet og Litteraturhaus. 40.000
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Lydenskab Lydbreve er et borgerinddragende projekt, som har til formål at styrke sammenhængskraften i vores 

samfund. 

40.000

Løvehavehus Sommerkoncerter Sammen om kunsten: Løvehavehus sommerkoncerter er en koncertrække med internationalt 

anerkendte musikere hver søndag i august 2020. Musikerne vil optræde indendørs med åbne store 

dobbeltdøre og vinduer for publikum, der sidder i sommerhaven.

30.000

Martin Lohse Echoes off Cliffs, en moderne symfoni i landlige omgivelser. 50.000

MMMusic Etablering og afvikling af værket URVÆRK, en nykomponeret publikumsinddragende musik-

installation foran Krudttårnet i Frederikshavn.

75.000

Morten Riis Et tværkunstnerisk projekt der forener lydkunst, landart og ny eksperimenterende musik. Med en 

placering i Nationalpark Mols bjerge er det målsætningen at tilbyde den eksperimenterende lydkunst 

til en helt ny type publikum.

40.000

MuCirkus Støtte til en række klassiske minikoncerter under navnet MuCirkus.    50.000

Musica Ficta Realisering af fem videoer med Musica Ficta om Grænselandets sangskat til digital distribution. 30.000

Musik og Ungdom Formålet er at skabe en ny klassisk orkesterintroduktion for børn samt unge musikudøvere. 300.000

Musik Syndikatet Congo Afvikling af 12 koncerter (Jazz Festival) med fokus på de særligt talentfulde unge danske 

jazzmusikere, som sætter præg på den danske og internationale jazzscene.

75.000

Nanna Treu MUSIK PÅ TRAPPEN - 24 klassiske livekoncerter i trappeopgange i almennyttige boligbyggerier 

henover sommeren 2020.  

30.000

RISING Foreningen RISINGs formål er at give vækstlaget af unge klassiske musikere erfaring med koncert- 

og turnélivet, og få arrangeret live-koncertoplevelser i landets kirker under trygge forhold. 

300.000

Showbisse Inc. Støtte til honorering af musikerensemble til musicalen Hotel Corona på Teater Republique. 75.000

SPOR festival Realisering af en række uropførelser i et nyt intimt koncertformat, 4.-13. september i Århus. 20.000
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The Garden Studio Skabelse og opførelse af forestillingen 'Everyone is falling through' på Norddjurs og Syddjurs i 2020-

21.

40.000

Trio Vitruvi Unik filmproduktion til Kammerballetten af Paxton Ricketts koreografi til musik af Beethoven. 75.000

Ærø Jazzfestival Afholdelse af jazzfestival med sit-down jazz koncerter i Det Gamle Værft i juli 2020. 17.000

Aarhus Bibliotekerne Dokk1 ALENE SAMMEN En inddragende tværkunstnerisk refleksion i ord og ny kompositionsmusik om den 

særlige tid vi lever i. 

20.000

Aarhus Jazz Orchestra Gennemførelse af 6 virtual reality-koncerter med Aarhus Jazz Orchestra. 50.000

Scenekunst

Alexandra Hallén Mindre end støv - Koreograf Ingrid Tranum Velásquez og komponist Alexandra Hallén skaber ud fra 

borgernes dokumentation, en flokbevægelse gennem det offentlige rum og et online arkiv over 

COVID19 tidens bevægelser.

95.000

Choreografilm Gennemførelse af kunstmøder på landets plejehjem med foredrag og filmvisning af filmen Ballerina - 

en prisvindende dokumentarfilm om den 84-årige balletdanserinde Elsa Marianne von Rosens 

livshistorie.

53.000

Copenhagen International Arts Collective Echoes of Spring er en moderne danseforestilling for et begrænset publikum, som lader publikum 

komme tæt på dansen.

60.000

Copenhagen Opera Festival Gennemførelse af 100 opera-øjeblikke til København samt støtte til Copenhagen Opera Festivals 

fortsatte arbejde frem mod festival 2021. 

100.000

danceOmatic Udendørs danseforestilling, som gennem brugen af forskellige akrylglasstrukturer sætter et 

konceptuelt fokus på begrebet hudsult.

60.000

Dansk Danseteater Dansk Danseteater vil i samarbejde med AR/VR produktionsselskabet KHORA, kunstnerne Cecilie 

Waagner Falkenstrøm og Ryoji Ikeda, skabe en ny virtuel danseforestilling. 

215.000

Danzart Sammen om kunsten: Fem koncerter af 30 minutter på Pantomime Teatret i Tivoli. 92.000
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Ellen K og Co. Udvikling af ny teknologi til, og realisering af forestillingen:  Fugue for Tree, Dancer and Viola  - en 

udendørs forestilling om afstand og nærhed, og kropslig og musikalsk ekspressivitet i relation til 

træer.

100.000

Folkeoperaen Den sidste turist i Europa. Koncerter i Glassalen, kunstfilmisk livestream og podcast til målgruppen 

65 plus.  

75.000

Grøn Opera Til opførelse af en nutidig operacollage på dansk i Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen, 

København, august 2020.

30.000

ISCENE Gennemførsel af Online scenekunst og nye publikumsmøder: Et videns- og formidlingsprojekt, der 

undersøger online publikumsinitiativer og udvikler digitale metoder og strategiredskaber.

300.000

Kind Of Opera 10 opførelser af LiveChat Opera i lokalmiljøer i København, Odense og Århus samt med 

livesstreaming via Facebook.

35.000

Meridiano Teatret Sammen om kunsten: Gennemførelse af Knock Knock: The Casting, en international 

tværkunstnerisk webserie med bl.a. dansere, sangere, musikere og skuespillere.

100.000

Musikforeningen Svanedammen Gennemførelse af anden fase af projektet 'Dido og Aeneas' - en isolationsopera med afvikling af 12 

forestillinger i Københavnske baggårde og videreudvikling af online-opera som blog.

50.000

NEXT ZONE LOVE Just as the caterpillar thought the world was ending it became a butterfly. 200.000

Nontardar Midler til at gennemføre 6 baggårdsoperaer forskellige steder i Danmark. 200.000

Nørrebro Teater Sammen om kunsten: Nørrebro Teater ønsker i samarbejde med Nationalmuseet at afprøve en ny 

metode til manuskriptudvikling digitalt med involvering af publikum.

225.000

Odense Barokfestival Gennemførelse af to fuldt iscenesatte opførelser af Henry Purcells opera Dido and Aeneas, 

produceret af Odense Barokfestival. Opførelserne finder sted i Vor Frue Kirke, Odense, og 

Grundtvigs Kirke, Kbh.

20.000

Odense Sommeropera Gennemførelse af en række sommerkoncerter på Sortebrødre torv i Odense. 75.000

SCENATET En scene i vandoverfladen på Sortedamssøen med opførelser af 'Interludium'. 60.000

Steen Koerner Studio These Shapes Are Made for Dancing: Et interaktivt værk med afsæt i geometri og koreografi der 

forener teater med videnskab og leg med kunst. 

60.000

6



Augustinus Fonden - Bevillinger til 'Sammen om kunsten' 2020
Modtager navn Beskrivelse Bevilget beløb

Sydhavn Teater Sammen om kunsten: Sydhavn Teater ønsker at spejle det kollektive traume forårsaget af corona 

med det tværæstetiske kunstværk: REQUIEM FOR EN TIDSALDER.

75.000

Søholm Operas Støtteforening Realisering af forestillingen Krona Vaskeriet - opera in a time of Corona på Samsø d. 20.-22. juli. 25.000

TEATER V Realisering af forestillingen Historien om en soldat på TEATER Vs fysiske og digitale platform i 

foråret 2021.

400.000

Trio Vitruvi Sammen om kunsten: Kammerballettens optræden ved  Tivolis dansefestival d. 25-28. august 2020. 160.000

Uppercut Danseteater Versionering af ungdomsforestillingen 'HUMANOID. Er robotten vores næste?' i et format, hvor der 

kan høstes nye kunstneriske og formidlingstekniske erfaringer både i  Corona-tiden og i tiden 

derefter.

200.000

Uppercut Danseteater Sammen om kunsten: Uppercuts deltagelse i Pantomimeteatrets dansefestival i august 2020. 132.000

Østerbro Teater Videoproduktion af to musikdramatiske forestillinger: "Brøgger" og "Velkommen til Pandora", tænkt 

som pilotprojekt for fremtidig videoproduktion af teatrets egenproduktioner.

465.000

Billedkunst

CHART Med ønsket om at genstarte kunstscenen og være bindeled mellem udøvende kunstnere, kuratorer 

og kunstdedikerede søges om støtte til realisering af CHART i nyt format, der kombinerer fysiske og 

digitale platforme. 

100.000

Copenhagen Contemporary Realisering af  COVID-19 initiativet: UNDER ÅBEN HIMMEL STATEMENTS en udendørs udstilling 

på Refshaleøen.

100.000

Deep Forest Art Land - Skovsnogen Realisering af kunstnerisk program i 2020 med bl.a. 'Deep Forest Performance Art Walk X' med 

dansekompagniet DeLeónCompany.

100.000

Den Frie Udstillingsbygning Dækning af udgifter til igangsættelse og afvikling af pilotprojektet Den Frie Morgen. 50.000

7



Augustinus Fonden - Bevillinger til 'Sammen om kunsten' 2020
Modtager navn Beskrivelse Bevilget beløb

Den selvejende institution Munkeruphus ENTANGLED ENCOUNTERS - nye tiltag og formater på Munkeruphus under Covid-19 i forbindelse 

med Studio ThinkingHands soloudstilling sommeren 2020.

50.000

Entropia Gennemførelse af det tværmediale projekt 'Perspektiver af lyd' i samarbejde med bl.a. 

lydkunstfestivalen Stuer Tracks.

60.000

Kunsten Festival Aps Organisering og formidling af kunstprogrammet under Art Weekend Aarhus 2020. Programmet skal 

samle den etablerede institutionelle og professionelle kunstscene samt byens vækstlag i kølvandet 

på Covid-19.

50.000

Kunsten.nu Fagmediet Kunsten.nu ønsker at producere en e-udgivelse med titlen "Genstart kunsten" - 20 

artikler, der med Corona-situationen som bagtæppe skal starte en nytænkende og visionær debat 

om kunstens betydning.

50.000

KUNSTHAL 44MØEN Realisering af udstillingsprojekt udenfor kunsthallen, med afstand gennem lyd, lys og lugt, samt en 

udvidet digital formidling.

100.000

Kunsthal Charlottenborg Kuraterede cykelruter til kunst i offentlige rum i hele Danmark. I samarbejde med en række museer 

og kunsthaller.

100.000

LOKALE Etablering af udstillingen Gadebiograf, hvor værkernes lydside kan aktiveres af forbipasserende på 

Griffenfeldsgade via en smartphone. Videoværker af bl.a. Søren Martinsen, Gitte Villesen, Nanna 

Debois Buhl.

30.000

MYRKR Stjernevandring er en iscenesat lydvandring om stjernerne, i samarbejde med bl.a. Kongernes 

Jelling og Observatoriet i Brorfelde.

35.000

One Thousand Books Gennemførelse af Bøger Mellem Hænderne  - 20 videoer om kunstnerbøger, hvor kunstnere, 

forfattere og kulturambassadører formidler genren og anbefaler bogværker. 

35.000

Politikens Forhal Realisering af udstillingen Collective Minds af billedkunstner Mille Kalsmose i Politikens Forhal på 

Rådhuspladsen  21. aug.-24. okt. 2020.

75.000

Radar Contemporary Udvikling af den kunstnerdrevne virtuelle og fysiske udstillingsplatform Radar Contemporary og 

Radar Channel.

75.000

Rønnebæksholm Realisering af et udendørs kunstprojekt i kunsthallens park og i herregårdshaven. 50.000

The Mindcraft Project Udvikling af nyt digitalt format for udstilling og formidling af dansk kunsthåndværk og design i 2021. 325.000
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Aarhus Festuge Stor lysfest, der med lysende kunstværker af international standard fordelt i byens offentlige rum, 

skal indbyde til nye former for kulturelle fællesoplevelser, der kan deles af alle - også hver for sig.

250.000

Bevillinger i alt 12.235.390
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