
Frivilliggruppen ved Hospice Søholm 
Teambuilding for de frivillige på Hospice 
Søholm

’Lyt, lær og forstå - demenssprog’ 
Projekt til gavn for demensramte,  
pårørende og sundhedspersonale.

Fonden GRO Kvindekrisecenter 
Forum for kvinder, der enten er eller har 
været voldsudsat eller på krisecenter.

BRYD TAVSHEDEN 
Forebyggelse af vold mod børn og unge  
i nære relationer.

TrygFondens Familihus 
Ophold i Familiehuset, Skejby for syge børn 
og deres pårørende.

Aarhuskolonien 
Ferieophold for 240 vanskeligt stillede børn.

Foreningen Børnelejren på Langeland 
Lejr for børn med særlige behov.

HUSRUM Danmark 
Aktiviteter for ensomme og psykiske  
sårbare unge i alderen 16-30 år.

Forlaget Leitura 
Læse- og skriveklub for unge på sikrede 
døgninstitutioner.

Dansk Skoleskak 
Foreningens arbejde med at engagere og 
motivere børn og unge på tværs af alder,  
køn og kultur.

Mødrehjælpen 
Professionel rådgivning og frivillige  
akti viteter til udsatte børnefamilier  
og gravide.

Sponsorpas Fredericia 
Støtte til udsatte børn og unge, så de får 
mulighed for at deltage fritidsaktiviteter.

Udstillingen PAPIR  
Samarbejde mellem indiske og  
danske kunstnere, der skal give indsigt  
i det håndlavede papirs nyere globale 
historie.

Dansk Døve-Idrætsforbund 
Døve/hørehæmmede atleters deltagelse  
i Deaflympics 2022.

Demens Caféens Venner 
Aktiviteter for demensramte og deres  
pårørende.

Himmelpinds Venner 
Skur til redskaber, der bruges til vedlige-
holdelse af udflugtsmålet Himmelpind.

Ungdomskoret Aarhus U 
Koncertturné til Færøerne

Aarhus Lydkunstfestival 2022 
Installationen Aquatic, hvor man kan  
hører live musik under vandet i Aarhus 
Havnebad.

Holstebro Musikkorps 
Uniformer til nye medlemmer af  
musikkorpset.

Ærø Harmonikafestival 
Støtte til harmonikamusikken i Danmark.

Kunsthal NORD 
Ordkraft/ udstillingen Blixa 1-11

Søholm Operas Støtteforening 
‘Operadage på Samsø’ og forestillingen 
‘Amahl and the Peace Candle’.

Dansk Danseteater 
Forestillingen: Roaring Twenties – om den 
post-pandemiske virkelighed med klima-
krise, ressourceknaphed og et polariseret 
samfund.

Musikcamp 
Camp, der skal alle børn mulighed for at 
spille musik uanset erfaring og baggrund.

Musikforeningen Bazarjazz 
Koncerter med særligt fokus på  
publikumsudvikling.

Teater Udsyn 
Teaterforestilling om den ukendte  
forfatter Ellen Dahl og hendes verdens-
kendte søster Karen Blixens tilknytning  
til Mols Bjerge

Det Kongelige Teater/ Hobitten 
Eventyrlige workshops i forbindelse med 
udendørsforestillingen “Hobbitten” ved 
Moesgaard Museum.

Danmarks Østersfestival /Foreningen 
Danmarks Spisekammer 
Debatmøder i forbindelse med Østers-
festivalen under temaet “Østers for folket”.

Den selvejende institution Biohuset, 
Lemvig 
Tilskud til indkøb af et nyt lærred til  
biografsalen i Biohuset, Lemvig

AU/Institur for Kultur og Samfund 
Bog om identitetspolitik - som fra et  
videnskabeligt perspektiv går historisk  
og teoretisk til emnet.

Jesper Clemmensen og OIe Sønnichsen 
Bogen “Reddet på åbent hav” – om  
Danmarks rolle i redningen af bådflygtninge 
efter Vietnamkrigens slutning.

KØN  
- museum for kønnenes kulturhistorie 
Særudstilling om taskens kønnede  
kulturhistorie fra middelalderen til i dag.

Fortællefestival Vestjylland 
Festival på Herregården Vosborg  
– med temaet “URO”

Naturhistorisk Museum Aarhus 
Udstillingen “Drager og andre mytiske  
væsner”, der viser forbindelsen mellem 
virtuelle verdener, fysisk virkelighed og 
naturvidenskab.

Atlantsammenslutningen 
Folkeoplysningsmateriale i form af  
podcastserie i arbejdet for et liberalt og 
demokratisk samfund.

Aarhus Universitet,  
Institur for Kultur og Samfund 
Undersøgelse af mediernes formidling  
af forskningsbaseret viden.

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

Museet FLUGT 
Interaktivt bord til afspejling af den offent-
lige debat, vha. avisartikler, læserbreve, 
tv-indslag o.l..
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