
Initiativbeskrivelser  
 

t.kr. 

1. Center for bæredygtighed i kulturen 3.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til udbud af etableringen af et 

Center for bæredygtighed i kulturen. Bevillingen kan anvendes til 

dækning af drifts- og lønudgifter af tilbudsvinder ifm. etableringen af 

centeret. Opgaven med at etablere centeret for bæredygtighed sendes i 

et åbent udbud. Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører udbuddet.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

   

2. Danske Taler 800 

 Bevillingen gives som et driftstilskud til Danske Taler til at understøtte 

Danske Talers sekretariats arbejde med løbende at indsamle og 

formidle danske taler. Den samlede bevilling til formålet udgør 1,6 mio. 

kr., heraf finansieres 0,8 mio. kr. af udlodningsmidler til kulturelle 

formål. Tilskuddet ydes som et engangsbeløb og dækker perioden 2022-

2023. Udlodningsmidlerne optages på forslag til lov om tillægsbevilling 

for 2022. 

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

   

3. The WHY  500 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til the WHY til russisk 

versionering af dokumentarfilm om demokrati og menneskerettigheder, 

der distribueres gratis.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

4. Unges involvering i kultur 200 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til foreningen Danske 

Kulturbestyrelser til udvikling af kursusforløb målrettet unge, der 

ønsker at involvere sig som bestyrelsesmedlemmer i kulturelle 

bestyrelser. Kurserne kan evt. udbydes i samarbejde med 

ungdomsorganisationer eller uddannelsesinstitutioner mv.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

5. Tidsskriftsstøtteudvalget 2.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til Tidsskriftsstøtteudvalget 

under Statens Kunstfond. Projekttilskuddet er en ekstrabevilling til 

puljen for Tidskriftsstøtte, hvor Tidsskriftsstøtteudvalget fordeler 

tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter, herunder 

trykte tidsskrifter, nettidsskrifter og audiotidsskrifter 

(podcastformater).  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

  



   

   

6. Kunst og Kultur i balance  1.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til foreningen Kunst og Kultur i 

balance til etablering af en ekspertorganisation, der kan varetage 

uddannelsesforløb, workshops og paneldebatter med henblik på at 

fremme diversitet, mangfoldighed og ligestilling i kunst- og 

kulturbranchen samt bekæmpe grænseoverskridende adfærd.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

   

7. Turning Tabels  2.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til Turning Tabels Danmark til 

igangsættelse af byggeriet af et kulturlaboratorium i den almene 

bebyggelse, Æblehaven i Roskilde.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

8. Museet KØN 2.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til Museet KØN til at støtte 

udviklingen af museets fokus fra kvinder til køn. Den samlede bevilling 

til formålet udgør 2,5 mio. kr., heraf finansieres 2,0 mio. kr. af 

udlodningsmidler til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne optages på 

forslag til lov om tillægsbevilling for 2022. Tilskuddet ydes som et 

engangsbeløb og dækker perioden 2022-2023. 

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

9. Music Export Danmark  3.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til Music Export Danmark 

(MXD) til styrkelse af markedsførings- og formidlingsaktiviteter på det 

rytmiske musikområde i Danmark og udlandet med fokus på 

kønsbalancen. 

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

   

10. Tønder Hall of Fame/Folkemusikmuseet 2.000 

 Bevillingen gives som et projektilskud til Tønder Hall of 

Fame/Folkemusikmuseet til projektudarbejdelse, udstillingsmateriale 

og skabelse af kunstværker.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

   

11. Martin Andersen Nexø Fonden   1.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til Martin Andersen Nexø 

Fonden til udviklingen af en tidssvarende hjemmeside om Martin 

Andersens liv og forfatterskab, digitalisering af tekster om og af Martin 

Andersen, udvikling af tidssvarende undervisningsmateriale til 

folkeskoler og gymnasier og styrkelse af samarbejdet mellem Martin 

Andersen Nexø Fonden og Mindestuerne i Nexø.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

  



12. H.C. Andersen centeret 1.700 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til H.C. Andersen Centeret til 

digitalisering af alle H.C. Andersens trykte værker samt modernisering 

af originalteksterne.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

13. Arbejderhistoriefestival v. Selskabet for arbejderhistorie 425 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til Selskabet for 

Arbejderhistorie til at gennemføre Arbejderhistoriefestival i Jylland 

tilsvarende den årlige arbejderhistoriefestival på Arbejdermuseet.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

   

14. RettighedsAlliancen  2.000 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til RettighedsAlliancen. 

Bevillingen skal understøtte RettighedsAlliancens arbejde med at sikre 

et lovligt marked på tværs af de kreative brancher og genrer med det 

formål at forsvare dansk indholdsproduktion. Midlerne skal gå til en 

række projekter inden for RettighedsAlliancens kerneområder i form af 

bekæmpelse af det ulovlige marked (fx ulovlig streaming) – dog ikke 

førelse af retssager. Dette gøres bl.a. med indsatser ift. adfærds- og 

norm-ændringer hos brugerne samt gennem oplysning, 

kompetenceudvikling og kampagner.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

   

15. Aveny-T  2.000 

 Bevillingen gives som et midlertidigt tilskud til Aveny-T, med henblik 

på udvikling og modning af en økonomisk balanceret forretningsmodel 

for et teater for og med unge. Den samlede bevilling til formålet udgør 

2,5 mio. kr., heraf finansieres 2,0 mio. kr. af udlodningsmidler til 

kulturelle formål. Udlodningsmidlerne optages på forslag til lov om 

tillægsbevilling for 2022.  Tilskuddet ydes som et engangsbeløb og 

dækker perioden 2022-2023. 

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

16. Kunst på Arbejde 1.500 

 Bevillingen gives som et projekttilskud til Kunst på Arbejdes initiativ 

Special Edition, som vil undersøge muligheden for at gå nye veje og 

bringe værker fra kunstneres atelierer direkte ud til en bred skare af 

borgere på landets arbejdspladser.  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

17. Pulje til performance tolkning (døve) af koncert/teatre mm. 1.000 

 Bevillingen oprettes som Pulje til performance tolkning (døve) af 

koncert/teatre mm. Puljen skal styrke mennesker med handicaps 

muligheder for at opleve koncerter og forestillinger på lige fod med alle 

andre. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

  



18. Moesgaard Museum - bevaring af ukrainsk kulturarv   65 

 Bevillingen gives som et driftstilskud til Moesgaard Museum til 

opbevaring af genstande fra den Ukrainske kulturarv, som museet 

lånte i forbindelse med deres særudstilling "RUS – vikinger i øst".  

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 

19. Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder  500 

 Bevillingen gives som et driftstilskud til Vestsjællands Arbejdende 

Kunstværksteder til drift af værksteder og faglig sparring og vejledning 

i forbindelse med gennemførelse af kunstværker. Den samlede bevilling 

til formålet udgør 1,2 mio. kr., heraf finansieres 0,5 mio. kr. af 

udlodningsmidler til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne optages på 

forslag til lov om tillægsbevilling for 2022. Tilskuddet ydes som et 

engangsbeløb og dækker perioden 2022-2023. 

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

 

 


