
Oversigt over støttede Bydelspulje-projekter i 2022 

Netværksskabende koncertrække i Brønshøj Kulturakse 
Ansøger: Music House Brønshøj  
Bevilget beløb: 50.000 kr. 
Målgruppe: Voksne 
Foreningen afholder 20 koncerter i Kulturhuset Pilegården/i pavillonen ved det 
kommende kulturhus på Brønshøj Torv/udendørs i perioden 9. januar til 11. 
december 2022.  
 
Fastelavn på Brønshøj Torv 2022 
Ansøger: Bellahøj 21st Barking  
Bevilget beløb: 10.150 kr. 
Målgruppe: Børnefamilier 
Foreningen afholder fastelavnsarrangement på Brønshøj Torv den 26. februar 2022.  
 
AFLYST - BRIST - en teaterinstallation i Brønshøj Vandtårn 
Ansøger: Teaterforeningen Vingeskudt  
Bevilget beløb: 10.000 kr. 
Målgruppe: Unge, voksne, børn 
Projektet består af fire visninger af teaterinstallationen BRIST i Brønshøj Vandtårn 
og en en-dags skulptur-workshop for børn i februar 2022.  
 
Bella Bio - Verdens fedeste filmklub 
Ansøger: Marie Rønn 
Bevilget beløb: 50.000 kr. 
Målgruppe: Børn, unge 
I samarbejde med boligforeningerne på Bellahøj opstartes en filmklub på Bellahøj 
for børn og unge, som både skal fungere som biograf og som et værksted, hvor de 
unge kan arbejde med filmudvikling. Desuden rummer projektet såkaldte master-
class-aktiviteter på lokale skoler, en runner-uddannelse, hvor 9. klasses-elever vil 
blive undervist i, hvordan man begår sig som runner på et film- og tv-set samt 
offentlige filmfremvisninger på Bellahøj Friluftsscene. Projektet finder sted 
perioden januar-juli 2022. 
 
Street World 2022 
Ansøger: Street Society  
Bevilget beløb: 25.000 kr. 
Målgruppe: Unge 
Foreningen afholder Street World 2022 på Energicenter Voldparken den 7. 
januar. Street World er en fejring af Københavns urbane kultur, med street 
fodbold, dance battles m.m.  
 
 
 
 



Halloween på Brønshøj Torv 2022  
Ansøger: Kulturhuset Pilegården 
Bevilget beløb: 33.400 kr. 
Målgruppe: Børnefamilier, unge   
Kulturhuset afholder deres traditionelle Halloween-arrangement, i år på Brønshøj 
Torv, den 28. oktober 2022. I samarbejde med lokale frivillige, erhvervsdrivende 
og foreninger vil kulturhuset afholde en række aktiviteter, heriblandt gyserrute, 
kamparena, ansigtsmaling, historiefortælling, sansekasse, græskarskæring, 
snobrød og skumfiduser over bål, samt salg af mad og drikke. 
 
BørneTouren Vestvolden 
Ansøger: Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus  
Bevilget beløb: 15.000 kr.  
Målgruppe: Børnefamilier 
Den 24. april afholdes et børnecykelløb i Tingbjerg og Husum, på en rute der går 
over Vestvolden, som en del af aktiviteterne op til Tour de France Grand Depart i 
Danmark i 2022. Den lokale cykelklub ABC og Danmarks Cykle Union (DCU) 
afvikler selve løbet og lokale kultur- og fritidsinstitutioner står for underholdning 
og madboder m.m. 
 
AFLYST - Junior Betjent - Brønshøj 
Ansøger: Nærpolitiet i Nordvest 
Bevilget beløb: 35.000 kr. 
Målgruppe: Unge 
Gennem uddannelsesaktiviteter, internatophold, forældrekurser m.m. skal ca. 6 
unge uddannes som lokale ambassadører for politiet. Projektet afholdes i 
perioden 1. april-31. december 2022. 
 
Den gul-grønne omstilling 
Ansøger: Husum Bibliotek 
Bevilget beløb: 8.000 kr. 
Målgruppe: Voksne 
I anledning af at cykelløbet Tour de France starter i København i 2022 vil Kultur N 
afholde 4 aktiviteter relateret til cykelkultur, kaldet "Franske aftner” med 
foredrag om cykling, cykellitteratur og/eller fransk litteratur. 
 
Syng Højt! – Opera  
Ansøger: Peter Rønn Musikoplevelser APS 
Bevilget beløb: 45.000 kr. 
Målgruppe: Børn, ældre  
I slutningen af august 2022 afholdes ”Syng Højt! – Opera” på Bellahøj 
Friluftsscene under Copenhagen Opera Festival. Syng Højt! er et 7 ugers 
sangpædagogisk forløb for vuggestuer, børnehaver, 0.-3. klasser, der afsluttes 
med en fælleskoncert.  
 
 



Brønshøj Sommer Jazz på TOUR 2022 
Ansøger: JAZZiVÆRK 
Bevilget beløb: 60.000 kr. 
Målgruppe: Alle 
Den lokale forening JAZZiVÆRK afholder jazzfestival på plænen ved Brønshøj 
Torv og evt. ved Brønshøj Vandtårn under Copenhagen Jazz Festival i perioden 
30. juni - den 3. juli 2022. Festivalen afholdes for fjerde år i træk og rummer 12 
koncerter/aktiviteter over 4 dage. I år har festivalen et særligt fokus på Tour de 
France, grundet Tour de France-enkeltstart i København den 1. juli.  
 
Garderobeskabet 
Ansøger: Kulturhuset Pilegården 
Bevilget beløb: 20.000 kr.  
Målgruppe: Børn, børnefamilier, ældre  
Kulturhusets børneteaterskole opfører otte forestillinger af ”Garderobeskabet og 
landet på den anden side” på den lille scene i Folketeateret beliggende i Grøndal 
Multicenter den 25.-29. april 2022.  
 
Cirkus Vanløse på Bellahøj 
Ansøger: Foreningen Cirkusskolen i Vanløse  
Bevilget beløb: 30.000 kr.  
Målgruppe: Alle 
Foreningen opfører deres årlige cirkusforestilling, Cirkus Vanløse 2022, på 
Bellahøj Friluftsscene i perioden den 5.-8. maj 2022. Forestillingen er 
afslutningen på cirkusskolens undervisning af børn og voksne, og de medvirkende 
er dermed amatører. Forestillingen bakkes op af et professionelt cirkusorkester og 
af professionelle artister. 
 
I Tingbjerg spiser vi sammen 2022 
Ansøger: Tingbjerg Pensionist Center 
Bevilget beløb: 30.000 kr. 
Målgruppe: Alle 
En koordinationsgruppe bestående af en række aktører i Tingbjerg afholder en 
række spisearrangementer i Tingbjerg den 7.-13. november 2022. 
Arrangementerne skal kobles på andre aktiviteter som syning, motion, musik 
m.m., med det formål at modvirke isolation og ensomhed.  
 
Et lys i mørket 
Ansøger: Nanna Gabrielsen 
Bevilget beløb: 16.500 kr. 
Målgruppe: Alle 
En lokal borger afholder et lys- og musikarrangement på Bellahøj Friluftsscene.  
Arrangementet består af en musik- og lysoplevelse, hvor en lokal DJ vil spille 
elektronisk musik og området vil være oplyst af elektrisk og levende 
lys. Arrangementet afholdes den 12. marts 2022.  
 



Fællesskabet 
Ansøger: Husum Boldklub 
Bevilget beløb: 4.967,60 kr. 
Målgruppe: Ældre 
"Fællesskabet"er et aktivitetstilbud for pensionister, efterlønnere m.m. i Husum 
Boldklub. 
I Fællesskabet kan der spilles billard, fodboldgolf, bordfodbold og motions-
fodbold.  Lokaludvalget har givet støtte til indkøb af udstyr til bordtennis, 
petanque, hockey og golftræning, så disse aktiviteter også kan tilbydes.  
 
Brønshøj Sangskriver Festival 2022 
Ansøger: Foreningen Brønshøj Sangskriver Festival 
Bevilget beløb: 25.000 kr. 
Målgruppe: Alle 
Brønshøj Sangskriver Festival afholdes i Kulturhuset Pilegårdens midlertidige 
lokaler i Brønshøj Gamle Skole og Rytterskolen den 9. og 10. september 
2022. Festivalen har til formål at være katalysator for lokal sangskrivning og giver 
lokale musikere og sangere mulighed for at præsentere deres musik for et 
publikum og sparre med hinanden. 
 
Tingbjerg Challenge 2022 
Ansøger: Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse 
Bevilget beløb: 35.000 kr. 
Målgruppe: Alle 
Tingbjerg Challenge er en byfest, hvor Tingbjerg og omegnens beboere møder 
hinanden gennem aktiviteter, mad og fællesskab. Omdrejningspunktet for dagen 
er et motionsløb i de grønne arealer. Desuden vil der bl.a. være cricket, 
rollespilskamp, kæmpeskak, ”de unges scene” og meget andet. Arrangementet 
afholdes den 27. august 2022. 
 
SHAKES på Friluftsscenen 
Ansøger: Kulturhuset Pilegården  
Bevilget beløb: 18.000 kr. 
Målgruppe: Unge, voksne 
Den 25. juni arrangeres en moderne opførelse af Shakespeares Hamlet på 
Bellahøj Friluftsscene.  
Forestillingen spilles af SHAKES som i seks år har samarbejdet med Folketeateret 
om at lave gratis Shakespeare-forestillinger målrettet unge og ikke-teatervante i 
Ørstedsparken.  
 
Werther 2022 
Ansøger: Edun Tanja Schlander Godthåber 
Bevilget beløb: 2.500 kr. 
Målgruppe: Alle 
Ansøger opfører et lyd- og video-kunstværk i Brønshøj Vandtårn. Koncerterne 
afholdes den 21, april, 28. april og 5. maj 2022.  



 
Interkulturel Eidfest 
Ansøger: Foreningen Tingbjergs Eves Univers 
Målgruppe: Børnefamilier 
Foreningen afholder Eid-fest i hallen på Tingbjerg Skole den 7. maj 2022. Til 
fejringen af den muslimske højtid vil der være underholdning for børn og voksne, 
fx en lille forlystelsespark, ansigtsmaling, hennamaling, konkurrencer, 
foreningssalg af mad og drikke, DJ m.m. 
 
Lys i vintermørket 
Ansøger: Brønshøj Vandtårn 
Bevilget beløb: 45.000 kr. 
Målgruppe: Alle 
Kulturinstitutionen Brønshøj Vandtårn opsætter 20 lyskæder på vandtårnet fra 1. 
november 2022. Lyskæderne bliver hængende til 1. februar 2023, dette sørger 
foreningen Brønshøj Vandtårn og Kulturhuset Pilegården for. 
 
Husum Boldklubs 100 års fødselsdag 
Ansøger: Husum Boldklub 
Bevilget beløb: 40.000 kr. 
Målgruppe: Alle 
I anledning af boldklubbens 100års jubilæum afholder foreningen en åben 
reception den 17. juni 2022 samt åbent hus den 18. juni 2022 med 
ungdomsaktiviteter, hoppeborg for børn samt dame/jubilæumsfodboldkamp. 
Desuden laves et jubilæumsskrift til gratis uddeling. 
 
Cirkusvogn Tingbjerg 
Ansøger: Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus 
Bevilget beløb: 30.000 kr. 
Målgruppe: Børn 
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus afholder den rullende børnekulturfestival 
Cirkusvognen, hvor en cirkusvogn opstilles foran kulturhuset den 23.-25. august 
2022 og fungerer som base for børneaktiviteter. Der afholdes i alt seks 
teaterforestillinger, seks workshops og en stor koncert. 
 
Tjajkovskij i Tingbjerg og Husum 
Ansøger: Det Lille Teater 
Bevilget beløb: 20.000 kr. 
Målgruppe: Børn 
Det Lille Teater vil i efteråret afholde aktiviteter for børn i Tingbjerg og Husum, der 
med udgangspunkt i Det Lille Teaters forestilling "Nøddeknækkeren" skal skabe 
lokale kulturfællesskaber over volden. Der afholdes offentlige workshops på 
biblioteker og kulturhuse samt Workshops på skolerne og teatertur til Det Lille 
Teater for 0.-2. klasser på Husum. 
 
 



EMBRACING THE ROOT 
Ansøger: Teaterforeningen Transformation 
Bevilget beløb: 15.000 kr. 
Målgruppe: Unge, voksne, ældre 
Foreningen vil skabe en moderne opera, som skal opføres i Brønshøj Vandtårn. 
Musik er hovedkraften i forestillingen "Embracing the Root" i samspil med 
videnskab, tekst, animation, dukker, dans og interaktion med publikum. 
Forestillingen skal udvikles gennem workshops, visninger m.m. i løbet af 2022. 
Det er dette forløb, der søges støtte til. Den færdige forestilling opføres efter 
planen i USA og i Brønshøj Vandtårn i efteråret 2023. 
 


