
Brugernes Førerhundeordning
Træf for førerhundebrugere.

Decibel, Landsforeningen for børn og 
unge med høretab 
Kurser for forældre til børn og unge med 
høretab.

Stefanshjemmet 
Sanserum for borgere med senhjerneskader.

Poul Erik Panduro 
10 koncerter for plejehjemsbeboere.

Bast Studenterterapeuterne 
Videreuddannelse af studenterterapeuterne.

Bindeleddet 
Mentorordning for hjemløse og tidligere 
anbragte unge.

Bryd Tavsheden 
Foredrag/oplysning til børn og unge om 
fysisk og psykisk vold i nære relationer.

Børns Vilkår 
Undervisningsmateriale, der skal styrke 
børns kritiske sans på nettet og udvikle 
deres digitale dømmekraft.

Dansk Cirkus talent 
Udvikling af pædagosik materiale til cirkus
træneruddannelsen.

Familiehuset Skejby 
Ophold i Familiehuset Skejby for syge børn 
og deres familier fra hele landet.

Foreningen Børnelejren på Langeland 
Lejr for børn med særlige behov.

Fri Pige 
Mentorforløb, der skal øge selvtilliden hos 
teenagepiger.

Hjertebarn på ben 
Projekt, der skal hjælpe børn og unge, som 
af forskellige årsager fungerer dårligt i 
folkeskolen.

Landsforeningen Riders with Heart 
Aktiviteter, der skal glæde børn ramt af 
sygdom, eller børn, der opholder sig på 
institutioner/børnehjem.

Sommerskole i Gellerup 
Sommerskole for børn i Aarhus i samar
bejde med Globus1 i Gellerup.

Street Society 
Gadefodbolds turnering for piger og unge 
kvinder.

Naturhistorisk Museum Aarhus 
Jubilæumsudstillingen ”Hvad er det værd”  
i anledning af museets 100 års fødselsdag.

RAICES 
International latimamerikansk folklore
musikfestival  Sonamos Latinoamerica.

Rune Lak Rasmussen 
Installationen AQUATIC  lydkunst  under
søgelse af musikkens muligheder i vand.

Ungdomskoret Aarhus U 
Katedralturné til alle landets domkirker  
i sommeren 2021.

Fortællefestival Vestjylland 
Festival på Herregården Nørre Vosborg  
i september 2021.

Frontløberne 
Sydhavnens Scene  bidrag til kulturelle 
arrangementer i Sydhavnen, Aarhus

Søholm Operas Støtteforening 
Opera på bl.a.  Samsø hvor professionelle og 
studerende musikere opfører ”I Pagliacci”.

Egnsteatret OM 
Kulturprojekt om insekternes liv på for
skellige lokaliteter i RingkøbingSkjern 
området.

Teatret OPtimis 
Cabaret til oplysning om Jeppe Aakjærs 
bidrag til den danske kulturarv.

Café Parasollen 
Abonnement på JyllandsPosten.

Dansk Søredningsselskab 
Indkøb af redningsbåd.

Det Krigsvidenskabelige Selskab 
Digitalisering af dansk militærhistorie samt 
søgefunktion til www.krigsvidenskab.dk.

Keramikstedet Svendborg 
Etablering af åbent keramikværksted til 
udstillinger og kurser.

Mindefonden for Den Danske Brigade 
(DANFORCE) 
Hjemmeside til digital formidling og  
bevarelse af Den Danske Brigades bidrag  
til besættelseshistorien.

Forlaget Frydenlund 
Bog om portrætfotograf Rigmor Mydtskov  
og samarbejdet med Dronning Margrethe II.

Ida Marie Haslev 
Børnebog om corona.

Kate Bluhme 
Færdiggørelse af undersøgelsen af Syd
slesvigs Nyhedstjeneste i årene 1947-1951.

Niels-Birger Danielsen 
Færdiggørelse at sidste og fjerde bind i seri
en ”Modstand” af NielsBirger Danielsen.

Peter Krogsted Nielsen 
Bog om 1400 franske og sovjetiske krigs
fanger, der strandede ved Påø på Langeland  
4. maj 1945.

Politikens Forlag 
Bog om JyllandsPostens historie de seneste 
25 år  udgives i anledning af avisens 150 års 
jubilæum.

Stine Godsk Skyum og Forlaget Albert 
Børnebog om Grundloven.

Turbine Forlaget 
Illustrationer til bogprojektet ” Nordlige 
neandertalere” af arkæolog og lektor Trine 
Kellberg.

Skulptur i Ølgod 
Tilblivelse og opstilling af tre kunstværker 
i Ølgod.

European Press Prize 2021 
European Press Prize –understøtter og 
belønner kvalitetsjournalistik.
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