Bevillinger
offentliggjort
25. maj 2020

på ansøgninger modtaget alene i
april 2020
alle på under 100.000,- kr.

Bevillinger i maj 2020 på ansøgninger modtaget i april 2020:
Ansøger:

Viktoria Joelsen
Itilleq

Ansøgt for:

Itillip Atuarfia, 8. kl.
Itilleq

Formål:

Studietur til Nuuk for 2 elever med 1 ledsager i perioden 12. - 26. maj
2020.
Vi skulle ellers til udlandet, men på grund af corona-virus har vi ændret destination til Nuuk. De skal besøge flere uddannelsessteder,
og arbejdspladser, og ikke mindst se seværdigheder i Nuuk.

Projekt:

2.500

Ansøger:

Helene Gamst
København

Ansøgt for:

Forlaget Roulette Russe
København

Formål:

Udgivelse af bogen: 'John Møller - 100 portrætter af danskere' af
Minik Rosing og Kirstine Møller og billeder redigeret af Inuuteq
Storch.
Forlaget Roulette Russe ønsker at udgive en fotobog om Grønlands
første professionelle fotograf John Møller (f. 1867) med arbejdstitlen: John Møller - 100 portrætter af danskere. Udgivelsen fungerer
som et led i den unge grønlandske kunstfotograf, Inuuteq Storchs
projekt om at formidle grønlændernes historie fra et lokalt perspektiv. Derudover skal bogen kaste lys over Møllers livsværk. Mange af
Møllers fotografier er så hårdt medtagede af tidens tegn, at Storch
har indledt et omfattende redigeringsarbejde for at redde sin forgængers arbejde - samt en væsentlig bid af den grønlandske kulturhistorie. Fotografierne akkompagneres af tekster skrevet af Minik
Rosing og Kirstine Møller fra Grønlands Nationalmuseum. Teksterne
vil optræde sideløbende på grønlandsk, dansk og engelsk.
Udgivelsen af et samlende værk om Møllers arbejde er vigtig af flere
grunde. For det første udgør billederne en væsentlig del af den fælles dansk / grønlandsk kultuarv, og vi kan gennem dem blive klogere
på os selv og hinanden. For det andet er det fototekniske arbejde af
en sådan kvalitet - ikke mindst gennem Storchs dygtige bearbejdning - at det i sig selv fortjener udgivelse. Endelig er bogen et udtryk
for en sjælden formidling af kolonierfaring set fra et grønlandsk
perspektiv og en insisteren på at lade grønlænderne fortælle deres
historie.
Forlaget tillader sig derfor at søge NunaFonden om støtte til mangfoldiggørelse af bogen med et bidrag til trykomkostninger på 20.000
kr. eller hvad fonden måtte finde passende.
6 personer er involveret i projektet.

Projekt:

Ansøger:

1.667

Bent Petersen
Ilulissat
Jørgen Vetterlain
Aalborg

www.nunafonden.gl

Bevillingssum:

5.000
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på ansøgninger modtaget alene i
april 2020
alle på under 100.000,- kr.

Bevillinger i maj 2020 på ansøgninger modtaget i april 2020:
Ansøgt for:

Timersoqatigiiffik I-69
Ilulissat

Formål:
Projekt:

Udgivelse af bogen 'I-69 ukiut 50' af Bent Petersen og Jørgen Vetterlain via Forlaget Jørgen Vetterlain.
Bevillingen må alene anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen.

Ansøger:

Agathe Fontain
Sisimiut

Ansøgt for:

Kattuffik Utoqqaat Nipaat
Sisimiut

Formål:
Projekt:

Seminar med kursus i it for lokalforeninger.
Anvendelsen af it-løsninger bliver større i fremtidens Grønland. De
ældre vil gerne følge med. Kattuffik Utoqqaat har været en række
virksomheder rundt og fået en bærbar doneret af Angunnguaq A/S.
Forskellige foreninger på kysten skulle gerne med i it-kurset, og
dette udover kurset i foreningsdrift. I samarbejde med APUT:IT og
med den donerede bærbar, vil vi afholde kursus i rette henvendelse til offentlige myndigheder. I kurset indgår også kursus i foreningsdrift for forskellige foreninger langs kysten.

Ansøger:

Jakob Søvndahl Skovaa
Nuuk

Ansøgt for:

Katuaq - Grønlands Kulturhus
Nuuk
Nuuk Urban Culture Camp.

Formål:

Er et projekt, som samler unge mellem 13 og 20 år med lyst til at udvikle deres kreative egenskaber indenfor musik, dans, foto eller grafitti. Det er vigtigt at alle har mulighed for at deltage i projektet. Derfor vil det være gratis at tilmelde sig. Med udgangspunkt i et fælles
tema, som vælges af underviserne, skal workshopholdene fortolke
og skabe et produkt, som forholder sig til bylivet i Nuuk. De unge får
mulighed for at arbejde sammen med andre unge om at skabe et eller flere kunstneriske værker, som skal præsenteres på Nationaldagen, den 21. juni 2020.

Bevillingssum:

25.000

47.656

Projekt:
Motivation: Hvordan ser ungdommen på deres egen by? Hvad kendetegner byen? Hvem er borgerne? Hvordan adskiller Nuuk sig fra andre byer i
kraft af sin status som hovedstad? Hvilke mennesker eller områder
hører vi ikke så meget om? Hvad er de positive sider? Hvad er de negative sider? Hvad er flot? Hvad er grimt? Nuuk består af forskellige
bydele og mange forskellige befolkningsgrupper. Det er et sted, hvor
disse forskelligheder mødes, men kan samtidig også virke fremmed
for hinanden. Kunst og kultur kan på mange måder udtrykke de følelser, som man ikke kan sætte ord på. Det er vores opfattelse at man,
ved at forstå hinanden og kigge på byen fra forskellige perspektiver,
kan skabe et stærkere sammenhold og komme tættere på hinanden
www.nunafonden.gl
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Bevillinger i maj 2020 på ansøgninger modtaget i april 2020:

Workshops:

●
●
●
●

Bevillingssum:

på trods af forskellighederne.
Projektet skal give et tidsbillede af byen set fra hovedstadens ungdom i dag, fortolket gennem de fire kunstarter: musik, dans, foto og
grafitti. Det er vigtigt at se og høre ungdommens mening om det urbane miljø som de i høj grad er en del af og som de er med til at forme. Ved at de bevidst forholder sig til miljøet kan de være med til at
skubbe det i en positiv retning og sætte fokus på ungdommens styrker.
Deltagerne får undervejs vejledning og undervisning af to tilknyttede undervisere, som har en professionel erfaring indenfor, hver sit
område. Underviserne skal give inspiration til deltagerne og give
dem værktøjer til både at skabe de værker som skal præsenteres,
men også give dem mod på at fortsætte med at udfolde sig kreativt
og reflekterende efter projektets afslutning. De unge kommer til at
skulle reflektere over deres egen by og forhåbentlig give en ejerskabsfølelse og et medansvar for at skabe et fællesskab på tværs af
forskellighederne.
Deltagerne vælger sig ind på et workshopophold, hvoraf der er plads
til 10 deltagere på hvert hold. Holdene ledes af to undervisere, som
skal give deltagerne redskaber til at udforme værker på baggrund af
det fælles tema. Undervisningsformen udarbejdes i samarbejde med
underviserne så det tilpasses i forhold til de forskellige kunstarter og
underviseres erfaringer.
musik
grafitti
dans
fotografi
I løbet af dagene vil der blive serveret forplejning i form af blandet
frugt og andre forsfriskninger, så deltagerne kan holde energiniveauet oppe.
48 personer deltager over 8 dage.

Ansøger:

Arnatsiaq Nielsen Kleist
Aappitattoq

5.841

Ansøgt for:

Peqatigiiffik Qilertiki
Aappitattoq

Formål:
Projekt:

Fritidsbeskæftigelse i Aappilattoq, Nanortalik.
For at øge de unge og familiers interesse for at røre sig mere, både i
det fri og på Servicehuset, og også for at øge mulighederne for fritidsbeskæftigelsen søger om midler til anskaffelse af legeudstyr.
Børn og unge skal se frem til noget, og der skal være flere muligheder for aktiviteter uden alkohol, og med formål at øge fritidsbekæfgelsen søger foreningen 'Peqatigiiffik Qilertiki' om midler.
Udendørs legeudstyr skal være på legepladsen, indendørs legeudstyr skal være på Servicehuset, som er mødested for alle.
Det påregnes at der deltager 106 personer i projektet.
↓
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på ansøgninger modtaget alene i
april 2020
alle på under 100.000,- kr.

Bevillinger i maj 2020 på ansøgninger modtaget i april 2020:
Ansøger:

Jakob Søvndahl Skovaa
Nuuk

Ansøgt for:

Katuaq
Nuuk

Formål:
Projekt:

Josef Tarrak Turné i 2020 til kysten.
Teaterstykket Josef Tarrak blev vist i Nuuk til stor begejstring for publikum og vi ønsker nu at sende den yderst aktuelle forestilling på
turné til 9 byer i samarbejde med NunaFonden og Departementet
for Sociale Anliggender og Justitsområdet, og Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Vi mener at kunst og kultur er et stærkt
redskab i det almennyttige arbejde, som kan gå i direkte dialog med
de unge, fordi det taler samme sprog. Udover forestillingen vil byerne blive tilbudt et kreativ workshop med Josef og Ujarneq. Målgruppe er børn og unge i alderen 11 - 21 år. Der er planlagt at turnéen vil foregå fra o1. oktober til 19. oktober 2020 i Nuuk, Maniitsoq,
Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq.

90.000

Sum af bevillinger i maj 2020
givet på ansøgninger modtaget i april 2020:

↓
Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2020.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
www.nunafonden.gl
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