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Undersøgelsen har også til formål at belyse, hvorvidt 
egnsteatrene har interesse i en platform eller andre former 
for tiltag, hvorigennem de vil blive både mere synlige og 
tilgængelige for andre scenekunstaktører. Projekt Åbne Rum 
belyser således sagen set fra egnsteatrenes perspektiv, og 
undersøgelsen begrænser sig derfor i første omgang til at 
indsamle egnsteatrenes erfaringer, og de andre scenekunst-
aktørers erfaringer indgår derfor ikke i rapporten.
 
En stor tak til de egnsteatre, der har deltaget i 
vores erfaringskortlægning.

// Team Teatret, Limfjordsteatret, Carte Blanche, 
Bornholms Teater, Thy Teater og Teatret OM

1. Forord

Egnsteatrene Team Teatret, Limfjordsteatret, Carte Blanche, 
Bornholms Teater, Thy Teater og Teatret OM er initiativta-
gere til projektet Åbne Rum. Med projektet ønsker teatrene 
at synliggøre og udbrede muligheden for gensidigt givende 
samarbejder mellem egnsteatrene og andre scenekunstak-
tører. De initiativtagende teatre vil med projektet gerne pege 
på potentialet i den erfaringsudveksling, kunstneriske mang-
foldighed og inspiration, der skabes mellem parterne, når 
egnsteatrene åbner dørene for andre scenekunstaktører.
  
Udgangspunktet for projekt Åbne Rum er gensidig generøsi-
tet, udvikling og inspiration – og dermed ikke et forsøg på at 
løse et strukturelt problem omkring fordelingen af støttemid-
ler. Udgangspunktet er også, at det skal give mening for det 
enkelte teater og de enkelte scenekunstaktører at åbne sine 
døre eller rykke sin kunstproduktion ind i nye rammer. Men 
for at det overhovedet kan lade sig gøre, skal muligheden 
være til tilstede, tilgængelig og til gensidig gavn.
  
Undersøgelsens formål er at kortlægge de eksisterende 
aktiviteter og de erfaringer, som egnsteatrene allerede har 
gjort sig i forhold til samarbejde og ressourcedeling med 
andre scenekunstaktører. I rapporten her præsenteres resul-
tatet af erfaringskortlægningen, der kan danne grundlag for 
forskellige videre udviklings- eller undersøgelsesforløb. 
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”Bedre at samarbejde 
end at konkurrere.”

Foto: Limfjordsteatret 5
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Som supplement til spørgeskemaet blev der gennemført en 
række kvalitative interviews. Indledningsvis blev der lavet 
tre pilotinterviews med lederne af tre af teatrene bag pro-
jektet: Sara Topsøe-Jensen (Carte Blanche), Dorthe Skøtt 
Bebe (Team Teatret) og Gitta Malling, (Limfjordsteatret). 
Hensigten var at få en bedre indsigt i forskellige erfaringer, 
der dels i sig selv kunne bidrage til analysen og dels kunne 
fungere som input til udarbejdelsen af spørgeskemaet. Efter 
spørgeskemaundersøgelsen blev der yderligere gennemført 
tre interviews med egnsteaterledere, der havde til hensigt at 
uddybe nogle af de erfaringer og holdninger, der var kom-
met frem i spørgeskemaerne. Der blev lavet interviews med 
Susanne Sangill (Himmerlands Teater), Stephan Pollner (Te-
ater Vestvolden) og Simon Vagn Jensen (Odsherred Teater). 

2. Erfaringsindsamling – præsentation af 
    undersøgelsen 

Erfaringsindsamlingen blev foretaget via en spørgeske-
maundersøgelse udviklet af Louise Ejgod Hansen, lektor i 
Dramaturgi ved Aarhus Universitet og projektleder Birgitte 
Alme. Undersøgelsen bestod af en række spørgsmål, der 
fokuserede på tre hovedområder:

• Erfaringstype 
• Udbytte og udfordringer
• Kontakten mellem egnsteatre og uafhængige scenekunst-
aktører 

Der var i spørgeskemaet taget højde for, at ikke alle respon-
denter havde erfaring med at åbne dørene for uafhængige 
scenekunstnere.

Der blev rettet henvendelse til ledelsen på alle landets 
egnsteatre. Ud af 33 egnsteatre var der 28 besvarelser, tre 
der ikke responderede på henvendelsen, samt to der ikke 
ønskede at deltage. 

Respondenterne blev bedt om at besvare et spørgeskema 
enten via et online link eller et telefoninterview. Spørgeske-
maet bestod af en række lukkede spørgsmål med tilhørende 
kommentarfelt, således at respondenterne havde mulighed 
for at uddybe deres svar. Dette blev valgt ud fra undersøgel-
sens formål om ikke alene at få indsigt i omfanget af aktivite-
ter, men også erfaringer med og holdninger hertil. 

1 I denne kontekst defineres uafhængige scenekunstaktører som professionelt udøvende 
scenekunstnere uden egen scene. Begrebet dækker over grupper, teatre og enkeltstående 
projekter så længe de varetages af professionelle aktører. 
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”Muligheden for at lade   
 sig inspirere lader sig 
af og til overskygge af 
  frygten for bøvl.”

Foto: Bornholms Teater 7
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Undersøgelsen tydeliggør desuden en geografisk barriere 
mellem egnsteatrene og de uafhængige scenekunstaktører 
med base i København. Selvom undersøgelsen ikke direkte 
spørger til dette forhold, kommenterer flere af teatrene på, at 
de føler sig overset, fordi de ligger udenfor hovedstadsom-
rådet. ”Hvis man ikke ligger i København, er man usexet”, 
som en af respondenterne formulerer det. Der tegner sig 
dermed et billede af et behov for at øge synligheden af – og 
kendskabet til de muligheder, der er for at producere uden 
for København. 

Hovedparten af de egnsteatre, som ikke har erfaring med at 
samarbejde med uafhængige scenekunstaktører, begrun-
der den manglede erfaring med pladsmangel, økonomi og 
synlighed i forhold til de uafhængige scenekunstaktører. De 
fleste af teatrene er ikke afvisende over for et samarbejde 
med uafhængige scenekunstaktører. Fem ud af de ni re-
spondenter, der ikke har erfaring med at åbne dørene for de 
uafhængige scenekunstnere, er interesserede i et samarbej-
de, mens 2 egnsteatre bevidst har fravalgt muligheden. 
 

3. Undersøgelsens hovedkonklusioner

Undersøgelsen dokumenterer, at der allerede eksisterer 
mange samarbejder, og at det er en kontinuerlig praksis 
med et naturligt flow. 19 ud af undersøgelsens 28 respon-
denter har allerede erfaring med at åbne dørene for de 
uafhængige scenekunstaktører. Undersøgelsen viser også, 
at størstedelen af de samarbejder, der finder sted mellem 
egnsteatrene og de uafhængige scenekunstaktører, er 
baseret på, at parterne kender hinanden i forvejen. 11 af de 
19 egnsteatre, der er har erfaring med uafhængige scene-
kunstaktører, har i undersøgelsen angivet, at de altid kender 
de uafhængige scenekunstaktører, som de åbner dørene 
for. Seks teatre har angivet at de for det meste kender de 
uafhængige scenekunstnere, de åbner dørene for, mens to 
teatre har svaret, at det var 50/50 om de kender de uafhæn-
gige scenekunstnere, som de åbner dørene for. Besvarel-
serne peger desuden på, at samarbejdsrelationerne typisk 
er længerevarende og ofte båret af personlige relationer. 15 
af de 19 respondenter har angivet at deres kendskab til de 
uafhængige scenekunstnere er af personlig karakter. Det ty-
der derfor på, at hvis denne type samarbejde skal fremmes, 
er det en vigtig forudsætning, at parterne lærer hinanden at 
kende - eksempelvis gennem opbyggelse og styrkelse af 
netværk.

I undersøgelsen giver flertallet af respondenter udtryk for, 
at de er åbne over for at samarbejdet med de uafhængi-
ge scenekunstaktører hjælpes på vej, og at der faciliteres 
møder, festivaler, workshops m.m., hvor de kan mødes som 
ligeværdige parter. Særligt det personlige møde fremhæves. 
Hvad angår det personlige møde mellem parterne, angiver 
16 respondenter at kunstneriske workshops eller anden 
kunstnerisk aktivitet uden produktion for øje som værende 
den mest attraktive løsning blandt de mulige svar. Der ligger 
desuden et ønske fra nogle teatre om, at Projektstøtteud-
valget for Scenekunst er med til at facilitere samarbejdet 
mellem egnsteatrene og de uafhængige scenekunstaktører. 
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”Vi har ikke 
ekstra midler 
at støtte med, 

men vi har lokaler, 
timer og udstyr.”

Foto: Team Teatret 9
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4. Undersøgelsen

Af de deltagende egnsteatre har 19 svaret ”ja” på spørgs-
målet om, hvorvidt de har erfaring med at åbne deres teater 
op for uafhængige scenekunstnere. Hvilket efterlader ni 
egnsteatre uden erfaring inden for området. 

Ifølge undersøgelsen er det hovedsageligt uafhængige sce-
nekunstnere fra København, som har benyttet sig af de res-
sourcer, som  egnsteatrene stiller til rådighed. 17 egnsteatre  
svarer, at de har haft uafhængige scenekunstaktører fra 
hovedstadsområdet i huset. Syv har haft lokale scenekunst-
aktører inden for dørene, mens 12 har samarbejdet med 
uafhængige scenekunstnere fra andre steder i Danmark 
(hovedstaden ikke inkluderet). Desuden har 12 af egnstea-
trene samarbejdet med udenlandske scenekunstaktører. 

Egnsteatrene blev spurgt om, hvor mange gange i sæson 
14/15 de har haft uafhængige scenekunstaktører til at ar-
bejde på deres teater. Tre teatre svarede ingen, fem teatre 
svarede én gang,  seks teatre svarede to til tre gange, tre 
teatre svarede fire til fem gange og to teatre svarede mere 
end fem gange.

Respondenterne fik her mulighed for at tilføje kommentarer:

• ”Én uafhængig kunstner har været gæstekoreograf. Èn har 
brugt vores lokaler gratis i et prøveforløb, hvor vi skaffede 
prøvepublikummer og bidrog med feedback. Vi har to gange 
om året Åben Laboratorium, hvor unge koreografer frit kan 
bruge vores scene efter en kunstnerisk udvælgelse. Vi har 
to residencies om året - ét forår og ét efterår – indtil videre 
med udenlandske kunstnere via vores internationale net-
værk. Ligeledes er vi meget gavmilde med råd og vejledning 
via møder, telefonsamtaler og mail.”

• ”Både teater, dans og musik.”

• ”Vi har haft en uafhængig teatergruppe i residensophold, 
har lavet en co-produktion og har præsenteret forestillinger 
fra tre grupper i sæson 14/15.”

• ”Vi havde en enkelt, som ikke fik penge.”

• ”Samarbejdet er også nogle gange konsulentarbejde, hvor 
jeg som teaterleder deltager andre steder i landet.”
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4.1. Samarbejdstype: 

4.1.1. Erfaringer med uafhængige 
 scenekunstnere 

Af de egnsteatre, der har erfaring med at åbne dørene for 
uafhængige scenekunstnere, har samarbejdet primært 
bestået af co-produktioner (15 teatre), men også udlån af 
sal (13 teatre) og udstyr (12 teatre) ligge højt på listen over 
ressourcedeling. Til gengæld har meget få af responden-
terne taget penge for udlån af sal (tre teatre) og udstyr (tre 
teatre). Godt halvdelen af respondenter har stillet ressourcer 
til rådighed inden for teknik (11 teatre), kunstnerisk sparring 
(11 teatre) og afvikling af workshops (ti teatre), mens under 
halvdelen af respondenterne har stillet administrative res-
sourcer, så som PR, til rådighed (ni teatre) eller været vært 
for en artist in residence (seks teatre).

Egnsteatrene har, udover ovenstående, stillet lagerplads, 
biler og praktisk hjælp til rådighed for de uafhængige scene-
kunstnere. Og som en respondent pointerer: ”Gæstfrihed og 
kaffe!”
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samarbejde uden produktion for øje
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4.1.2. Kendskab til de uafhængige scenekunst-  
 nere, der samarbejdes med:

11 egnsteatre -  og dermed størstedelen af de responden-
terne - kender altid de scenekunstaktører, som de indgår et 
samarbejde med. Mens seks teatre har angivet at de for det 
meste kender de uafhængige scenekunstnere, de indgår i 
samarbejde med i forvejen, og to af respondenterne svarer, 
at det er 50/50, om de kender dem i forvejen. Den overve-
jende del af samarbejderne sker altså med uafhængige sce-
nekunstaktører, som egnsteatrene kender i forvejen. Måske 
er det logisk: Hvordan skal kontakten mellem egnsteatrene 
og de uafhængige scenekunstnere etableres, hvis parterne 
ikke kender hinanden. Svarene peger altså på at en vigtig 
forudsætning for etablering af et samarbejde, er muligheden 
for, at parterne kan lære hinanden at kende – eller som mini-
mum får muligheden for at komme i kontakt med hinanden. 

På spørgsmålet om, hvor dybt det kendskab egnsteatrene 
har til de uafhængige scenekunstaktører, som de åbner 
dørene for, var det muligt for respondenterne at angive flere 
svar. 15 teatre åbner dørene for uafhængige scenekunstne-
re, som de har et personligt kendskab til. Ligeledes har 15 
teatre svaret, at det er tidligere samarbejdspartnere, som de 
åbner dørene op for, mens ti teatre byder scenekunstnere 
indenfor, som har været i huset før. 15 teatre har svaret, 
at de har set de uafhængige scenekunstaktørers arbejde, 
mens ni teatre svarer, at de kender dem af omtale. Otte af 
egnsteatrene har oplevet at åbne dørene for uafhængige 
scenekunstaktører, som de har fået anbefalet af andre. 
En respondent supplerer: ”Det handler ikke om, hvorvidt vi 
kender hinanden. Det handler om den gode idé og det gode 
projekt!” En anden respondent læner sig i modsat retning: 
”Vi vil ikke have hvem som helst ind. Det er altid nogen, jeg 
kender eller har set.”  

I forhold til Åbne Rums intentioner om at facilitere sam-
arbejdet mellem egnsteatrene og de uafhængige scene-
kunstaktører, er disse tilbagemeldinger vigtige: De peger 
på, at kendskab til hinanden går forud for samarbejde, og 
at samarbejdsrelationerne typisk er længerevarende (ræk-
ker ud over et enkelt samarbejde) og er båret af personlige 
relationer.
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4.1.3. De uafhængige scenekunstneres 
 erfaringsniveau

18 respondenter har svaret på spørgsmålet om, hvilket 
erfaringsniveau de uafhængige scenekunstaktører, som 
teatrene åbner dørene for, har. Alle 18 svarede, at de ger-
ne slår dørene op for kolleger på samme kunstneriske og 
erfaringsmæssige niveau som dem selv. 16 teatre gør det 
samme med yngre og mindre erfarne kolleger, og 17 teatre 
åbner gerne op for dygtige og mere erfarne kolleger, som de 
kan lære noget af. 

Respondenterne uddyber: 

• ”Vi har en ret god anseelse. Så jeg betragter det mere som 
at hjælpe nogen mindre erfarne end os.”

• ”De fleste kommer, fordi de ved og vil noget bestemt. Vi 
regner ikke nødvendigvis med at lære noget.”

• ”Hvis de er interessante, betyder det ikke noget i hvilken af 
de tre kategorier, de befinder sig i.”

Svarene peger på, at der er forskellige tilgange til det at 
åbne dørene, men generelt viser besvarelserne, at teatrene 
typisk inviterer bredt ind, og at samarbejdet gerne sker med 
udgangspunkt i øjenhøjde – altså at de uafhængige scene-
kunstaktører, der inviteres ind, betragtes som værende på 
lige fod med egnsteatrene selv.
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De uafhængige scenekunstnere, vi åbner op for, 
kan være: - På samme kunstneriske og erfarings-
mæssige niveau som os
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kan være: - Yngre og uerfarne kolleger, som kan 
lære noget af os

De uafhængige scenekunstnere, vi åbner op for, 
kan være: - Erfarne og dygtige kolleger, som vi kan 
lære noget af
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4.1.4. Betydningen af teatrenes egne profiler

Undersøgelsen viser at 14 af de egnsteatre, der har erfa-
ring med at uafhængige scenekunstaktører, i høj grad tager 
hensyn til teatres egen profil, når samarbejdet har form af 
en co-produktion. Dette tal er overraskende lavt, fordi det 
betyder, at ca. hvert fjerde egnsteater svarer, at de laver 
co-produktioner uden, som udgangspunkt, at tage hensyn til 
deres egen kunstneriske profil. Det hænger muligvis sam-
men med, at nogle teatre arbejder med at tilbyde sit publi-
kum en bredde af scenekunstoplevelser (se afsnittet 4.2.1. 
Det positive udbytte ved at åbne sit teater for uafhængige 
scenekunstnere).

For de andre former for samarbejde, der ikke på samme 
måde implicerer fælles kunstnerisk produktion, er ande-
len af teatre, der tager hensyn til egen kunstneriske profil, 
væsentligt lavere. Når det kommer til workshops og andre 
former for kunstnerisk samarbejde uden produktion for øje, 
tager seks af egnsteatrene i høj grad hensyn til deres egen 
profil. Når samarbejdet omhandler Artist in residency er tre 
af egnsteatrene i høj grad opmærksomme på deres egne 
profil. I forhold til at stille sine kunstneriske, tekniske og 
administrative kompetencer til rådighed, skeler egnsteatrene 
i mindre grad til egen profil. Tre teatre har angivet, at de i høj 
grad vægter teatrets egen profil, når de bistår med kunstne-
risk assistance. Det samme gælder teknisk assistance, hvor 
også tre teatre angiver, at de i høj grad tager hensyn til egen 
profil. Når det kommer til administrativ assistance har to 
teatre svaret, at egen profil i høj grad spiller ind. Ved udleje 
af sal vægter en enkelt af respondenterne egen profil højt. I 
forhold til udlån og udleje af udstyr har ingen af responden-
terne angivet, at det i høj grad spiller ind i forhold til egen 
profil. 
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I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. co-produktioner

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op foruafhængige 
scenekunstnere ift. workshops og anden 
form for kunstnerisk aktivitet uden produk-
tion for øje

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. artist in residency

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. kunstnerisk assistance 
og rådgivning

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. teknisk assistance og 
rådgivning

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. administrativ assistance 
og rådgivning

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. udlån af udstyr.

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. udlån af sal

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. udleje af udstyr

I hvor høj grad tager I hensyn til teatrets 
egen profil, når I åbner op for uafhængige 
scenekunstnere ift. udleje af sal

I høj grad

I nogen grad

I mnidre grad

Slet ikke

Ikke relevant
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Respondenterne uddyber:

• ”Det betyder ikke noget, bare de kommer til os. Så må de 
danse, lave devicing og alt muligt. Bare det er professionelt.” 

• ”Det er ikke afgørende i forhold til salen.”

• ”I forhold til offentlig fremvisning i salen, ser vi på det i 
nogen grad.”

• ”Vi kigger på det, hvis vi skal have logo på plakaten.” 

• ”Når vi siger ”nej” til noget, så er det fordi, det ikke passer 
ind i vores profil. Vi skal ikke stå i situation, hvor vi SKAL 
tage noget ind. Vi skal ikke gøre det af tvang. Vi skal gøre 
det, fordi vi har lyst, og fordi det giver mening for os.”

Netop forholdet til teatrets egen profil går igen i tilbagemel-
dingerne angående udfordringerne ved at indgå samarbej-
der (se afsnittet 4.2.2. Udfordringerne ved at åbne sit teater 
for andre scenekunstner).

”Hvis man 
ikke lige 
ligger i 
København 
er man 
usexet.”

Foto: Limfjordsteatret 15
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At stå med pengene giver én magt, og det giver dermed en 
ubalance. Spørgsmålet er, hvordan man mødes mest lige. 
Kunne man f.eks. gå ind og støtte ansøgninger ved eksem-
pelvis at ansøge sammen med gruppen – vel at mærke, hvis 
projektet er interessant? Det behøver ikke nødvendigvis 
være til co-produktioner, men man kunne sige, at hvis grup-
perne får de penge, de søger, kan de komme og ”lege” hos 
os. Så vil vi gerne lægge lokaler til. Hvis teater og grupper 
kunne søge penge sammen, ville det være en mulighed for 
fælles udvikling. For det er fedt, når der sker et samarbejde. 
Og er guleroden stærk nok til, skal vi nok løbe efter den. 

Limfjordsteatret, Nykøbing Mors
Teaterleder Gitta Malling: 

Er guleroden stærk nok, 
skal vi nok løbe efter den
Vores samarbejde med uafhængige scenekunstaktører af-
stedkommes af en kunstnerisk idé, der tænder begge parter. 
Hvis vi åbner op for andre, vil vi være en del af produkti-
onen, for som udgangspunkt hjælper vi ikke bare. Vi har 
ikke så meget stående, som vi ikke bruger, og det er meget 
forskelligt, hvilke ressourcer vi kan stille til rådighed. Det 
kommer an på produktionen. Vi er et ret lille teater, og der er 
næsten altid noget i gang. Havde vi mere plads, kunne man 
godt forestille sig, at grupperne kunne booke sig ind i en sal 
og betale med f.eks. workshops til vores unge. 

Vi åbner op for uafhængige scenekunstaktører for at få 
kunstnerisk inspiration, for vi går ind i det og stiller ikke bare 
ressourcer til rådighed. De lærer af os, og vi lærer af dem. 
Vi udvikler os ved at lukke folk ind – det giver gensidig inspi-
ration og dialog. Lukker vi os om vores egen kerne, går vi i 
stå. Af og til kan det være fint at lukke sig om sig selv, men 
så må man åbne op igen og få inspiration. Fordelen ved 
at åbne sit teater op er, at man får en viden om, hvad der 
foregår, og man er flere folk sammen, der tænker i teater og 
scenekunst. Man er flere til at opfinde den dybe tallerken. Vi 
skal have lyst til at blive inspireret. Men der skal tages chan-
cer, og der er nogle kameler, der skal sluges hen ad vejen. 
Vi skal acceptere, at ejerskabet ikke alene er vores. Og så 
giver det mere arbejde. Desuden roder det i tearets profil, 
og det kan gøre det svært at sælge billetter. Men man må 
tage nogle chancer. Vi lever i en usikker verden med færre 
penge, og det er en udfordring. 

C
A

S
E
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• ”Det er at der sker mere i huset. At publikum får mulighed 
for at se andet end os. Det giver mulighed for kollegial ud-
veksling og samvær.”

• ”Man kan hjælpe andre på vej med meget lidt. Man får 
inspiration og liv i huset.”

• ”Mangfoldighed og udvikling.”

• ”Kunstnerisk og faglig inspiration”

• ”Bedre at samarbejde end at konkurrere. Bedre at samar-
bejde, når man har faciliteter og midler til rådighed. Bedre at 
samarbejde end at spænde ben.”

• ”Der ligger virkelig noget potentiale gemt her. Her er grund-
lag for erfaringsudveksling. I forhold til co-produktioner får 
man en kunstnerisk udvikling, når man oplever de andres 
metoder. Vi får indblik i, at man kan lave processer på andre 
måder end den måde, vi arbejder på.”

• ”Vi får inspiration og gennemstrømning af nyt blod. Vi får 
mulighed for at hjælpe kolleger i deres arbejde.”

• ”For at få inspiration. Kunstnerisk inspiration. For vi går ind 
i det og stille ikke bare ressourcer til rådighed. De lærer af 
os, og vi lærer af dem. Det er gensidig inspiration og dialog”. 

• ”Jeg vinder ved at åbne mine døre”.

4.2. Udbytte, udfordringer og forhindringer

4.2.1. Det positive udbytte ved at åbne sit teater  
 for uafhængige scenekunstnere

Respondenterne blev i undersøgelsen spurgt om, hvad der 
er det positive udbytte ved at åbne deres teater op for uaf-
hængige scenekunstnere. Spørgsmålet var åbent uden på 
forhånd givne svarmuligheder. Ud fra besvarelserne kan der 
trækkes nogle tydelige fællesnævnere:

• Ny inspiration til huset
• Mødet med kolleger/ potentielle samarbejdspartner
• Gevinst for teatrets publikum

Respondenterne skriver: 

• ”Der er mange fordele – der er både det faglige og det 
personlige udbytte, man får ved at samarbejde med andre. 
Derudover er det en gevinst for omverdenen, at man gør 
sig selv bredere, og vores gæster (scenekunstaktørerne) 
supplerer vores aktiviteter.”

• ”Vi får ny energi. Vi bliver inspireret og kan inspirere andre. 
Vi får et mere dynamisk miljø, og så lærer vi nogle kunstne-
re at kende, som vi ellers ikke ville lære at kende.”

• ”Det er en gave at åbne op. I vores kontekst har vi et min-
dre ensemble, og den trafik vi har af freelance kunstnere, 
bliver væsentlig for os.”

• ”Mangfoldighed. Vi kommer i kontakt med noget, som vi 
ellers ikke ville have lavet. Gensidig inspiration.”

• ”Udvidelse af netværk, kunstnerisk byttehandel, dialog, 
møder”.

• ”Erfaringsudvekslinger. Fremtidige handlemuligheder ift. 
co-produktioner. Bredere udbud for vores publikum.”
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”Det er som at have gæster - 
men det er ikke fedt at have
gæster, hvis man har travlt.”

Foto: Himmerlands Teater18
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• ”Det er en udfordring at finde perioder, hvor salen står til 
rådighed for andre.”

• ”At profilen måske er lidt skæv ift. publikums forventnin-
ger.”

• ”Vi har ikke ekstra midler at støtte med, men vi har lokaler, 
timer og udstyr.” Økonomien kan der ikke røres ved. Vi har 
ikke meget, og det vi har, skal vi bruge selv.”

• ”At sikre sig at dem man inviterer ind respekterer gæst-
friheden og ikke misbruger den – eks. passer på udstyr, 
afleverer lånt tilbage, rydder op efter sig.”

• ”Kommunikation og økonomi.”

• ”Fastholdelse af teatrets egen profil. Begrænsning af eget 
frirum – f.eks. ledige lokaler. Afklaring af samarbejdsniveau. 
Forventningsafstemning.”

• ”Muligheden for at lade sig inspirere lader sig af og til 
overskygge af frygten for bøvl. Det er vigtigt at beskrive vær-
diperspektivet. Man skal have en fornemmelse af, hvornår 
generøsitet ”betaler sig” – for ellers føler vi os som idioter, 
når vi giver noget væk gratis, som andre tager penge for. Så 
generøsitetsbegrebet er virkelig udfordret. Det er vigtigt at 
have fokus på plusserne.”  

4.2.2. Udfordringerne ved at åbne sit teater for   
 uafhængige scenekunstnere
 
Spørgsmålet omkring udfordringerne ved at åbne sit hus for 
uafhængige scenekunstaktører var, som ovenstående, et 
åbent spørgsmål uden angivne svarmuligheder. Også her 
var der en række fællestræk i besvarelserne:
 
• Logistik ift. egne aktiviteter
• Forventningsafstemning
• Sammenhæng med teatrets egen kunstneriske profil, især 
ved offentlige aktiviteter
• Økonomi

 Respondenterne skriver: 

• ”Der er en del organisatoriske ting, der skal findes ud af, 
f.eks. deling af arbejdsrum.”

• ”Folk vil ofte låne vores lokaler, når vi selv bruger dem 
mest. Nogle gange er grupperne urealistiske i forhold til, 
hvad vi kan byde ind med økonomisk. Vi kan låne ud af det, 
vi allerede har i forvejen.”

• ”Husets begrænserede ressourcer.”

• ”Vi pålægger ikke andre, at de skal leve op til vores profil, 
så det kan være en kommunikativ udfordring at gøre op-
mærksom på, at det bare er nogen vi huser.”

• ”Tid, ressourcer, mandskab, plads, økonomi og logistik.”

• ”Geografisk afstand.”

• ”Det er en udfordring at få det til at passe ind i husets funk-
tion. Rent logistisk. Men det er jo mennesker, man lukker ind 
i huset med glæde. Men det er ligesom med gæster der-
hjemme – det giver jo lidt mere arbejde.”

”Det er som at have gæster - 
men det er ikke fedt at have
gæster, hvis man har travlt.”
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Undersøgelsen peger desuden på, at den geografiske afstand 
mellem egnsteatrene og København er en udfordring. Selvom 
egnsteatrene ikke direkte er blevet spurgt om det geografiske 
perspektiv i forhold til samarbejdet, og selvom undersøgelsen 
viser størstedelen af teatrene har erfaring med uafhængige 
scenekunstnere fra København, peger en række af undersø-
gelsens kvalitative besvarelser på, at flere af egnsteatrene fø-
ler sig fravalgt af de uafhængige scenekunstaktører på grund 
af den geografiske afstand til København. 

Respondenterne udtaler:

• ”Vi er en lille produktionsenhed, som ligger relativt isoleret, hvis vi 
ikke gør noget proaktivt.”

• ”Vi lavede et opslag på Facebook omkring at vi gerne ville lægge 
hus til produktioner i denne sæson. Dog uden den store respons. 
Hvis man ikke lige ligger i København er man usexet.”

• ”Behovet er ikke så påtrængende, som det lyder, hvis teatret 
ikke ligger midt i København - og så er det svært at have ondt af 
grupperne.”

• ”Vi er aldrig blevet kontaktet af nogen uafhængige scenekunst-
aktører, som har syntes, vi var interessante. Det kan selvfølgelig 
have en geografisk årsag  – at vi ligger, hvor vi ligger.”

• ”Vi har ikke været så attraktive som fysisk lokation for projekter 
fra København, og jeg tænker, om de kender vores muligheder. 
De Københavner-henvendelser vi får er typisk nogen, der gerne 
vil producere i København og efterfølgende spille hos os.”

• ”Projektteatrene fravælger os i provinsen, fordi det er nemmere.”

• ”Der er en mediefortælling, der siger at scenekunstmiljøet kun 
findes i København og Aarhus. Men vi skal understøtte et fælles 
og dynamisk miljø med gennemstrømning på tværs af landsde-
lene. Det er både godt og sundt, og når vi inviterer indenfor, er vi 
med til at bryde vaner.” 

”Jeg vinder ved at 
åbne mine døre.”

Foto: Carte Blanche20
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”Jeg vinder ved at 
åbne mine døre.”

4.2.3. Forhindringer for samarbejdet

Samtlige respondenter - det vil sige respondenter både med 
og uden erfaring med uafhængige scenekunstaktører - blev 
spurgt, hvad der forhindrer eller begrænser at deres teater 
åbner op for de uafhængige scenekunstaktører. 26 teatre 
besvarede spørgsmålet, mens to undlod at svare. 12 teatre 
svarede, at det i høj grad er økonomien, der spiller ind. 14 
teatre mente, at det i høj grad skyldes deres personaleres-
sourcer, mens ti teatre svarede, at det i høj grad var pga. 
pladsmangel. Tre teatre svarede, at det i høj grad skyldes, 
at de ikke er i kontakt med de uafhængige scenekunstaktø-
rer.
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I høj grad

I nogen grad

I mnidre grad

Slet ikke

Hvad forhindrer eller begrænser, at jeres 
teater åbner op for uafhængige 
scenekunstnere - Økonomi

Hvad forhindrer eller begrænser, at jeres 
teater åbner op for uafhængige 
scenekunstnere - Personaleressourcer

Hvad forhindrer eller begrænser, at jeres 
teater åbner op for uafhængige 
scenekunstnere - Pladsmangel

Hvad forhindrer eller begrænser, at jeres 
teater åbner op for uafhængige scene-
kunstnere - Vi er ikke i kontakt med de 
uafhængige scenekunstnere
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Et egnsteater som os med vores økonomi må ikke pludselig 
gå hen og blive en ekstra økonomi, der lige står og mangler 
et andet sted. Det er synd for projekterne. Og egentlig også 
for os. For vi har også brug for de ekstra penge, når vi på 
egen hånd skal prøve nyt og eksperimentere.

Ét er, at de andre projektstøttede teatre skal finde en samar-
bejdspartner, for tænk hvis ingen (teatre) har samme kunst-
neriske profil som dem. Der er så mange projektteatre, der 
laver nogle  spændende og interessante ting, men hvor jeg 
tænker, det kan jeg desværre ikke lige se mit teater i. Men 
projektpengene skal jo også bruges til at udvikle scenekun-
sten, og er der nogen, der virkelig kan eksperimentere, så 
er det da dem. Og det er fantastisk! Det er måske bedre at 
give hele det ansøgte beløb til en co-produktion, der vil lave 
teater på en måde, vi andre ikke har set og som også kan 
løfte vores teater.
 
Hvis vi skal åbne mere op for spændende co-produktioner, 
skulle man måske lave en lille ekstra pulje til dem, der har 
fået afslag på hele det ansøgte beløb ved første ansøgning. 
En pulje hvor man med fælles hjælp reviderer budgetterne 
og ansøger igen, så alle står lige med hensyn til økonomien 
– en slags samarbejdspulje.

Teater Vestvolden, Hvidovre: 
Teaterchef Stephan Pollner:

Mere teater for pengene
  
Min motivation for at åbne dørene for andre scenekunstne-
riske projekter er at indgå i en co-produktion og selv være 
med til at præge det kunstneriske i det projekt. Projekterne 
skal give mening for os og læne sig op af noget, vi kan gen-
kende og se i Teater Vestvoldens kunstneriske profil. Vi er 
ved at få rigtig godt fat i Hvidovrepublikummet og publikum/ 
skolerne på Vestegnen generelt med vores nye kunstneri-
ske profil, og derfor passer jeg måske ekstra godt på. Jeg er 
lidt forsigtig omkring vores profil. Det er ikke ligegyldigt for 
mig, hvem jeg laver co-produktioner med. Det er heller ikke 
ligegyldigt for mig, hvem der bruger teaterhuset med hensyn 
til gratis lån af sal og teknik. Det er dog vigtigt for mig at un-
derstrege, at jeg synes, det er utroligt vigtigt at indgå i sam-
arbejde med både andre egnsteatre og andre scenekunst-
projekter. Det er ganske enkelt mere teater for pengene. Jeg 
har som ny leder allerede været med i flere co-produktioner 
med både andre egnsteatre og projektstøttede idéer.
 
En co-produktion betyder selvfølgelig, at man hver især 
spytter lige i posen – både hvad angår økonomiske og 
menneskelige ressourcer.  Problemet ang. co-produktioner 
opstår, når den ene part ikke kommer med halvdelen. Man 
har sendt en ansøgning og i den gjort rede for et evt. sam-
arbejde, og det er min oplevelse at der i visse tilfælde bliver 
skåret ind til benet. Og projektet modtager måske kun løn til 
skuespiller og instruktør. Så står man dér. Hvis drømmene i 
det beskrevne projekt skal opfyldes, må teatret løfte endnu 
mere. Eller sige nej! Det synes jeg ærligt talt er rigtig synd. 
Vi på Teater Vestvolden har desværre ikke altid de ekstra 
midler, der skal til for drømmene bliver virkelige. 
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4.3. Kontakt

4.3.1. Hvordan kommer teatrene i kontakt med   
 de uafhængige scenekunstnere

På spørgsmålet om hvordan egnsteatrene er kommet i kon-
takt med de uafhængige scenekunstnere, var det muligt for 
respondenterne at afgive flere svar. 12 af respondenterne 
angiver, at de uafhængige scenekunstaktører, som de åbner 
dørene for, kommer i huset i forvejen. 16 teatre angiver, 
at de uafhængige scenekunstnere kender nogen i huset i 
forvejen. 14 af respondenterne angiver, at de uafhængige 
scenekunstaktører har hørt om egnsteatret fra andre, mens 
13 angiver at de uafhængige scenekunstaktører har set 
egnsteatrenes forestilling, og det har udløst kontakten. Èn af 
respondenterne er blevet kontaktet, fordi de er blevet fundet 
via Google. 

Respondenterne fik mulighed for at uddybe: 

• ”Ofte vil det være nogen, der har fået at vide af andre, at 
det er en mulighed at komme hos os.”

• ”Vi så deres forestilling og tog kontakt til dem.”

• ”Typisk er det nogen, vi kender eller nogen, der har set 
vores arbejde. Det er altid nogen, der ved hvad vi står for. 
En sjælden gang imellem kan der komme henvendelser 
fra nogen, som ikke har sat sig ind i hvem vi er – det kan vi 
læse ud af deres henvendelse. Alle vores samarbejder er 
opstået udfra den menneskelige kontakt.”

• ”Kontakten er opstået gennem vores netværk. Det kan 
være nogen, som vi kender i forvejen, nogen vi ser i en 
forestilling eller nogen som andre introducerer os for. Ofte 
er det dem, der tager kontakten til os, men vi kan også tage 
kontakten, hvis det er nogen, vi synes er ’lækre’”. 
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De kommer i huset i forvejen 

De kender nogen i huset

De har hørt om os fra andre

De har set vores forestillinger

De har googlet os eller på anden 
måde fundet frem til teatrets navn

Ved ikke
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”Man kan hjælpe 
andre på vej med 
meget lidt.”

Foto: Team Teatret24
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4.3.2. Hvordan kan kontakten mellem 
 egnsteatrene og de uafhængige 
 scenekunstnere forbedres

Egnsteatrene blev i undersøgelsen spurgt om, hvordan de 
forestillede sig at kontakten til de uafhængige scenekunst-
aktører kunne optimeres. Også her var det muligt at angive 
flere svar. Til spørgsmålet svarede ti teatre, at matchma-
kingarrangementer var en måde at optimere kontakten på. 
16 teatre svarede, at kunstneriske workshops var måden 
hvorpå, man kunne optimere kontakten. Seks teatre var 
interesserede i en hjemmeside med bookingsystem (f.eks. i 
forhold til booking af sale). 16 teatre mente, at en hjemmesi-
de med en præsentation af egnsteatrene samt kontaktoplys-
ninger på disse ville være løsningen, mens 11 teatre mente, 
at en facebookgruppe, hvor grupperne og egnsteatrene kan 
komme i dialog, var en løsning. Otte teatre angav ”Andet” 
som svar på spørgsmålet.  ”Andet” blev uddybet med føl-
gende kommentarer:

• ”Festivaler.”

• ”Information ved støttetildeling.”

• ”Et krav fra de bevilligede myndigheder om spredning af 
pengene.”

• ”Hvis man mangler at komme i kontakt med miljøet, må 
man jo sørge for at kontakte folk. Ligesom de uafhængige 
scenekunstnere bør kunne finde os som egnsteater.”
  
Respondenterne fik desuden mulighed for at kommentere 
frit på samarbejdet mellem egnsteatrene og de uafhængige 
scenekunstnere. Det kom der følgende refleksioner ud af:

• ”Det er et frugtbart fænomen, der kan være med til at ud-
vikle både de uafhængige parter og parter med fast spille-
sted.”

25

Matchmakingarrangementer

Kunstneriske Workshops

Hjemmeside med bookingsystem (af f.eks. sale)

Hjemmeside med præsentation af teatrene 
og kontaktoplysninger

Facebookgruppe, hvor egnsteatrene og uafhængige 
scenekunstnere kan komme i dialog

Andet
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• ”Hvis der er en reel interesse for at producere uden for 
København, så skal vi nok finde hinanden.”

• ”Facebookgruppen er en mulighed, hvis den linkes op på 
nogle fysiske møder – ellers tror jeg ikke, der kommer liv i 
en sådan gruppe.”

Samlet set er der forskellige aspekter af tilbagemeldingerne:

• Der skal være mulighed for gensidigt at få kendskab til 
hinanden – egnsteatrene skal have kendskab til de uafhæn-
gige scenekunstnere, og de uafhængige scenekunstnere 
skal have kendskab til egnsteatrene og de muligheder, der 
eksisterer her.

• Dette har en geografisk dimension: Der er et ekstra kom-
munikationsbehov for at synliggøre de positive muligheder, 
der er i at arbejde uden for København

• Faktuel viden om eksisterende muligheder gør det ikke 
alene. Opbygning af netværk gennem festivaler, oplevelse 
af hinandens arbejde, det at mødes og drikke en kop kaffe, 
er i sidste ende det, der fører til samarbejde. Det kan facili-
teres, men meget gerne i en form, der respekterer, at dette 
faktisk skal ses som et ligeværdigt møde mellem kunstneri-
ske kollegaer.

• Der er en klar politisk dimension, der handler om at spre-
de scenekunsten til hele landet. Tilbagemeldingerne fra 
egnsteatrene peger på, at det er svært, og at de uafhængige 
scenekunstnere ikke i synderligt omfang opleves som inte-
resserede heri. 

• Derfor fremsættes der også fra nogle egnsteatre et øn-
ske om politiske tiltag fra primært Projektstøtteudvalget for 
Scenekunst, der kan være med til at stimulere samarbejdet 
mellem egnsteatre og uafhængige scenekunstnere. 

• ”Det burde høre direkte ind under PSU, og så kan vi være 
på en liste, der kan sendes med ud. De giver færre pen-
ge og opfordrer til samarbejde… så når de sender tilsagn, 
så send dog en liste med. Det er PSU, der er den. De kan 
evt. selv matche projekter med teatret og evt. give teatrene 
penge med til at støtte projektet. Man skal gå mere firkantet 
til det. Så kan teatrene have mulighed for at sige ”nej tak” og 
sende den videre.”

• ”Pitch er ydmygende og åndsvagt. Lav i stedet et lille skriv 
om teatrene, så kan de komme ud og drikke en kop kaffe. 
Det har vi selv gjort.”

• ”Fællesplatform er det vi har brug for. Ellers famler vi i 
blinde.”

• ”Helt ærligt føler jeg, at vi er i god kontakt med feltet.”

• ”Vi har allerede en facebookside, som hedder ”In Touch” 
og som er skabt til at skabe kontakt mellem aktører, der 
arbejder med Human-Specific performance. Siden har 215 
tilmeldte medlemmer.”

• ”Det er vældig meget op til de uafhængige scenekunstak-
tører at henvende sig til de teatre, som de ved findes. Det 
handler ikke bare om at booke en sal, men om at finde ud af 
at komme ind i og være i et hus.”

• ”Man nedsætter en pulje, hvor egnsteatrene kan søge til 
sådanne projekter, der ligger ud over de penge, de får i for-
vejen. Så har de råd til sådanne projekter.”

• ”Jeg er aktiv og er ude og se ting. Ikke bare i København, 
men i hele landet. At orientere sig omkring hvad der foregår 
er nummer ét. Og det behøver ikke være færdige produkti-
oner, man ser. Man kan anspore, at nogen finder sammen i 
et projekt. De har det kunstneriske ansvar, men vi har været 
fødselshjælper. Det burde man gøre noget mere.”
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nødvendigt, for jeg synes at netværket er så tæt i det her 
lille land. Men måske ved mange nye producenter og 
projekter ikke så meget om egnsteatrene? Naturligvis 
afhængigt af hvad der forventes, er det vigtigt at projekter-
ne har en økonomi med. Så hvad skal der til for at styrke 
kontakten mellem teatrene og de uafhængige projekter? 
Rådgivning, knytte kontakter, hjælpe med at skabe relatio-
ner, bygge bro. 

Man skal tænke sig om. Hvis samarbejdet primært kommer 
til at handle om at få billig aktivitet ind, bevidst eller ube-
vidst, så er det problematisk. Også etablerede egnsteatre er 
pressede økonomisk. Kommer der dygtige folk som vil gøre 
alt for at være i ens regi og det faktisk passer godt ind i ens 
profil, så siger man jo ”ja”. Og de er måske glade for bare at 
få en sal, hvor de kan være uden husleje. Teatret har måske 
alligevel en tom sal. Man skal være opmærksom på, at man 
tager aktiviteter ind, der kan være baseret på meget billig 
eller gratis arbejdskraft. Det er en umulig opgave at elimine-
re det i en projektkultur og et nødvendigt vækstlag, og det 
er heller ikke det, jeg mener, at man skal. Blot være meget 
opmærksom på, at der kan være en fagpolitisk slagside ift. 
de ansatte, man i øvrigt har i huset. Og ift. branchen som 
sådan. For man profilerer sig jo på aktiviteten. Man skal 
være bevidst om at der er nogle folk, der arbejder for næ-
sten ingenting, og at man som teater faktisk får noget ud af 
det – måske en skide god forestilling for ingenting. 

Odsherred Teater,  Nykøbing Sjælland: 
Teaterleder Simon Vagn Jensen:

Man skal tænke sig om
Vi lukker ikke så meget op for uafhængige scenekunstak-
tører som tidligere. Men vi bliver heller ikke spurgt så tit 
mere. Nok fordi vi har trukket stikket i forhold til kontinuerlig 
turnéaktivitet, hvilket netop mange projekter gerne vil.  Nu 
fokuserer vi overvejende lokalt. Vi laver højst en turné hvert 
andet år med en egenproduktion. Vi er ikke så synlige i net-
værket mere. Så på den måde er fokus på os også ændret. 
Fordi vi har redefineret os, får vi ikke så mange henven-
delser. Det fik vi massivt i starten. Vi ligger også i det, som 
nogle rubricerer som udkant. De få projekter vi aktuelt har 
åbnet for, har relation til området.

De krav, vi stiller til de uafhængige scenekunstnere, som vi 
inviterer ind, er kvalitet, relevans og – ikke mindst – at de er 
meget selvkørende. Vi har få ressourcer og et meget højt 
aktivitetsniveau. Vi har egentlig ikke problemer med at læg-
ge hus til noget, hvor folk ikke lige forbinder det med vores 
profil. Vi er blevet mere og mere et åbent sted, et kulturhus, 
og bliver det sikkert endnu mere i det nye teater, vi flytter til. 
Vi er mest optagede af, at de vil noget kvalitativt. Vi tør godt 
satse på noget, vi ikke har garanti for, hvor ender. Blot vi har 
en viden om det, de står for og plejer at levere. Det eneste, 
det har noget at sige i forhold til vores profil, er egentlig, at 
det fortæller at Odsherred Teater er et åbent sted med en 
stor diversitet. Et teater der forholder sig nysgerrigt til teater 
og kulturbegrebet. 

Vi er jo en lille branche med stort kendskab til hinanden, 
men kan man organisere mødet mellem teatrene og de uaf-
hængige scenekunstaktører endnu mere? Ved faktisk ikke 
helt hvor struktureret den indsats er. Det er i hvert fald vigtigt 
at møde hinanden, da det relationelle er helt afgørende. I 
virkeligheden kan jeg være i tvivl om det overhovedet er 
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• ”Først og fremmest kræver det jo henvendelser, men vi er 
positive stemt. En matchmaking-event var en god mulighed.”

• ”Det ønsker vi for nuværende ikke.”

• ”Først og fremmest henvendelse fra uafhængige scenekunst-
aktører – og så skal det kunne passe ind i vores øvrige aktivite-
ter.”

• ”Vi skal kontaktes af de rigtig gode projekter, og så er det 
vigtigt at kunstnerne, der henvender sig, kommer med en del 
af pakken selv – dvs. at de ikke forventer, at vi stiller op med al 
økonomi og manpower, og de ”bare” kommer med idéen.”

• ”Det er ikke et spørgsmål om vilje, men om mulighed. Teatret 
råder ikke over faciliteter, som kan være til glæde for uafhængi-
ge scenekunstaktører.”

• ”Flere ressourcer…”

• ”Interesse og reel samarbejde, og ikke kun et spørgsmål om, 
at vi skal give et tilskud til noget, der allerede er planlagt.”

4.4. Ingen erfaring

4.4.1. Og så dem der ikke har erfaring med 
 uafhængige scenekunstaktører

Som tidligere nævnt var der ni ud af det samlede antal 
respondenter, der svarede ”nej” til spørgsmålet om, hvorvidt 
de havde erfaring med at åbne deres teater op for uafhæn-
gige scenekunstaktører. Disse respondenter fik en række 
spørgsmål, der skulle belyse årsagerne hertil, samt afdæk-
ke hvorvidt disse egnsteatre på sigt havde lyst til at indgå i 
samarbejder med uafhængige scenekunstaktører. 

Respondenterne havde mulighed for at vælge mere end én 
svarmulighed i forhold til at give en begrundelse for, hvorfor 
de ikke har erfaring med uafhængige scenekunstaktører. To 
teatre angav, at de bevidst havde fravalgt det. Fem angav 
at de gerne ville åbne dørene for de uafhængige scene-
kunstnere, men at de ikke havde haft muligheden. Tre teatre 
svarede at de ikke havde ressourcerne til det,  og et enkelt 
teater svarede ”andet”, som blev uddybet med: ”Vi har ikke 
et rum/scene”. 

Respondenterne kom desuden med følgende uddybninger:

• ”Vi vil gerne, hvis vi får muligheden.”

• ”Vi vil gerne arbejde sammen med projektteatre og give 
eksterne mulighed for at bruge vores faciliteter, så viljen er til 
stede.”

Egnsteatrene blev spurgt om, hvad der skal til, for at de kan 
eller vil åbne deres teater op for uafhængige scenekunstaktører. 
Spørgsmålet var åbent uden på forhånd angive svarmuligheder. 
Respondenterne skrev følgende:

• ”Ressourcer og økonomi, men også personale.”

• ”Flere ressourcer og bedre plads i teatrets stramme program.”
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Vi har bevidst fravalgt det

Vi ville gerne, men har ikke haft muligheden

Vi har ikke ressourcerne til det

Vi ser det ikke som en del af vores opgave 
som egnsteater

Andet
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Respondenterne, som ikke havde erfaring med uafhængige 
scenekunstaktører, blev spurgt, hvilke typer af samarbejde, 
de kunne forestille sig at indgå i. Det var muligt at angive 
flere svar. Otte teatre svarede co-produktioner, syv teatre 
svarede workshops og anden form for kunstnerisk aktivitet 
uden produktion for øje og tre teatre svarede artist in resi-
dence. Fire teatre ville stille teknisk assistance og rådgivning 
til rådighed, seks teatre ville stille kunstnerisk assistance og 
rådgivning til rådighed, og fire teatre ville stille administrativ 
og kommunikativ assistance og rådgivning til rådighed. Tre 
teatre var villige til at udlåne deres udstyr, og fem af teatrene 
var villige til at udleje deres udstyr. Blandt respondenterne 
var fem teatre villige til at udlåne deres sal, mens syv teatre 
var villige til at udleje deres sal. 

Af respondenterne forventede fem at åbne dørene for uaf-
hængige scenekunstaktører inden for de næste par sæso-
ner, mens de restende fire ikke forventede en ændring.

Svarene peger på, at der overordnet er en interesse for at 
etablere et samarbejde med uafhængige scenekunstaktører, 
og at det faktisk er de mere kunstnerisk orienterede samar-
bejder, der kunne være interessante, hvilket også peger på, 
at samarbejder med gensidigt udbytte er de mest interes-
sante. Derudover er tilbagemeldingerne klare: At der er så få 
ressourcer på i hvert fald nogle af egnsteatrene, at tiltag for 
at fremme samarbejdet mellem egnsteatre og uafhængige 
scenekunstnere ikke må ske ud fra en ren ressourceoptime-
ringstankegang.
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Co-produktioner

Gæstespil

Workshops og anden form for kunstnerisk 
samarbejde uden produktion for øje

Artist in residence

Har stillet teknisk assistance og rådgivning til rådighed 
(i et omfang ud over almindelige kollegiale råd)

Har stillet kunstnerisk assistance og rådgivning til 
rådighed (i et omfang ud over almindelige kollegiale råd)

Har stillet administrativ og kommunikativ assistance til rådighed 
(i et omfang ud over almindelige kollegiale råd)

Udlån af udstyr

Udleje af udstyr

Udlån af sal

Udleje af sal

Andet

Væsentlig flere

Lidt flere

Det samme
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Jeg tror bestemt, at det ville gøre noget godt for vores profil 
at samarbejde med uafhængige scenekunstaktører. Med 
et samarbejde får jeg muligheden for at give mit publikum 
noget, som jeg normalt ikke har på programmet. Og så har 
det den heldige sideeffekt, at vi som teater ikke lukker os 
omkring os selv. Og ud af det hele kan der jo dukke nogle 
spillere og instruktører op, hvor man tænker; ”Vi skal BARE 
have et samarbejde op at køre!”

Ved at slå dørene op for de uafhængige scenekunstnere får 
man udbredt sit kendskab til den kreativitet, der er rundt om-
kring i landet, som vi jo ellers ikke ser. Sammen kunne vi gå 
et helt nyt sted hen. Det er meget de samme folk, der sidder 
på egnsteatrene i årevis, og vi kunne da godt trænge til at få 
en over nakken engang imellem… og det kunne vores publi-
kum såmænd også. Hvis nogle uafhængige scenekunstnere 
henvender sig , så skal jeg ikke være sådan en censor, der 
siger: ”I må gerne dét, men I må ikke for dét, for det kan jeg 
ikke lide”. For det kan jeg i bund og grund ikke vide, før jeg 
har set det. Så kan det være man slår en ordentlig skævert, 
men herre gud… det skal der da også være plads til.

Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi kan være proaktive i 
forhold til at få kontakt til de uafhængige scenekunstnere. 
Jeg håber dette projekt kan være med til at åbne op, så vi 
f.eks. kan stå på en liste.

Himmerlands Teater, Hobro
Teaterleder Susanne Sangill: 

Kom frisk
Vi har ingen erfaring med at samarbejde med uafhængige 
scenekunstnere. Men vi vil gerne åbne vores hus op for et 
samarbejde, for jeg kunne godt tænke mig at få noget ny in-
spiration. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der kom nogle 
”knaldperler” ind ad døren, som tænkte anderledes end jeg 
gør. Jeg kunne godt tænke mig at få lukket mine øjne op 
for ”gud, sådan kan man jo også gøre” eller ”det var spæn-
dende, men sådan kan vi absolut ikke gøre her, for så falder 
vores publikum besvimede om” eller det kan være jeg siger: 
”Hold da kæft! Den forestilling skal jeg da købe!”

Himmerlands Teater er aldrig blevet kontaktet af nogen uaf-
hængige scenekunstaktører, som har syntes, vi var interes-
sante. Det kan selvfølgelig have en geografisk årsag  – at vi 
ligger, hvor vi ligger. Folk skal flytte sig, og hvis nu de sidder 
i  Nordsjælland og tænker: ”Det kunne være sjovt at lave 
et samarbejde med dem der i Hobro”, så er der en forøget 
udgift med noget så banalt som at skulle herop og bo. Vi er 
så lille et sted, at vi kan ikke tilbyde gæstelejligheder. Det 
kunne jeg godt forestille mig var en rent praktisk forhindring. 
Derudover skal det kunne puttes ind i de huller, vi har i vores 
kalender. Vi er ret begrænsede pladsmæssigt. Men vi har 
2 ½ måned henover sommeren, hvor der ingenting er, og 
hvor vi gerne vil stille vores teatersal til rådighed. Det vil dog 
være den betingelse, at jeg ikke skal have noget økonomi 
ind over. Lokaler, hjælp, ekspertise – gerne. Økonomi  – nej. 
Det kan jeg simpelthen ikke. Men kom frisk. Jeg kan til gen-
gæld tilbyde et godt prøvepublikum. Vi har en meget solid 
kundekreds, som ville elske at komme ind og være med til et 
eksperiment. 
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om at sprede scenekunsten til hele landet. 

Der var stor opmærksomhed omkring, at det er vigtigt i den 
videre proces at inddrage egnsteatrenes nuværende og 
potentielle samarbejdspartnere. Hvad er deres perspektiv på 
mulighederne for og udbyttet af samarbejder?

I forhold til fremadrettede initiativer var konferencens delta-
gere enige om, at det er vigtigt at tænke det sammen med 
de platforme, der allerede eksisterer. De platforme, der kun-
ne danne ramme for disse møder, kunne eksempelvis være 
Aprilfestivalen, CphStage eller TIO’s generalforsamling.

Dialogen med de uafhængige scenekunstaktører er afgø-
rende for et godt samarbejde. De skal inviteres med ind 
i dialogen, og det kan ikke tages for givet, at de kender 
egnsteatrene. Derfor er det egnsteatrenes opgave at være 
dér, hvor de uafhængige scenekunstnere er. Der blev sup-
pleret med, at man som egnsteater også kunne være bedre 
til at sende de uafhængige scenekunstnere videre i syste-
met, hvis man ikke selv har mulighed for at åbne sine døre, 
men har kendskab til at et kollegateater har muligheden 
byde de uafhængige scenekunstnere indenfor. 

En konferencedeltager sagde opsummerede det meget 
præcist: ”Det er en kommunikationsudfordring. Det handler 
om at få startet en kultur, og få sagt højt at det her, det vil vi 
gerne!”

Tak til alle rapportens bidragsydere. Tak til jer der har 
brugt tid på at deltage i vores spørgeskemaundersø-
gelse, tak til jer der har brugt tid på interviews til vores 
cases og tak til egnsteaterkonferensens deltagere for en 
god dialog omkring Åbne Rum.  

5. Opsummering af dialogen omkring Åbne Rum  
    på Egnsteaterkonferencen 2015, Vordingborg

Fredag den 28. august blev rapportens hovedkonklusioner 
præsenteret på egnsteaterkonferencen i Vordingborg. Op-
lægget bestod af en kort præsentation af motivationen bag 
projektet ved Dorthe Bebe (Team Teatret), hvorefter Birgitte 
Alme præsenterede konferencedeltagerne for rapportens 
hovedkonklusioner. På baggrund af hovedkonklusionerne 
faciliterede Louise Ejgod Hansen en dialog med tilhørerne. 

En del af dialogen handlede uddybende om, hvad det 
kræver at åbne dørene for uafhængige scenekunstaktører. 
Som undersøgelsen dokumenterer, er egnsteatrene (og de 
tilstedeværende små storbyteatre) generelt positive over 
for at åbne dørene for andre scenekunstnere, men de er 
også bevidste om, at det ikke bare er at udlevere en nøgle 
til scenekunstnerne og sige ”god arbejdslyst”. Det kræver 
noget af hele organisationen – fra administration til teknik. 
Det er hele personlet, der skal være indstillet på at åbne dø-
rene. Som en deltager formulerede det: ”Det er som at have 
gæster – men det er ikke fedt at have gæster, hvis man har 
travlt.” 

Der var en interesse blandt deltagerne efter at høre de gode 
historier fra de egnsteatre, som havde erfaring med at åbne 
dørene for uafhængige scenekunstnere. Det var for at få sat 
ord på praksis og for at kunne blive inspireret af, hvordan 
andre greb sagen an. 

Deltagerne var også bevidste om, at de økonomiske be-
regninger omkring det, at flytte en produktion til provisen, 
er komplicerede. Det kan godt være, at egnsteatrene stiller 
scene m.m. til rådighed uden beregning, men i stedet får 
scenekunsterne udgifter til transport og overnatning. Der 
blev derfor også peget på, at der skal være andre mål end 
ren cost-benifit med, når egnsteatrene åbner sine døre. Det-
te mål kan være et mål om scenekunstnerisk udvikling eller 
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”Når vi siger nej til noget, så er det fordi, 
det ikke passer ind i vores profil.”

Foto: Teatret OM32
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6. Bilag – spørgeskema

Nedenstående er det spørgeskema, som undersøgelsens 
respondenter har besvaret enten via online link eller telefon-
interview: 

Åbne Rum 

Tak fordi du vil deltage i erfaringskortlægningen i forbindelse 
med Projekt Åbne Rum.

Carte Blanche, Limfjordsteatret, Thy Teater, Bornholms 
Teater, Teater OM og Team Teatret har med Projekt Åbne 
Rum taget initiativet til en fælles kortlægning af egnstea-
trenes muligheder for ressourcedeling og samarbejde med 
uafhængige scenekunstaktører. 
Begrebet ”uafhængige scenekunstaktører” skal i denne 
sammenhæng forstås som professionelt udøvende scene-
kunstnere uden egen scene. Begrebet dækker over grupper, 
teatre og enkeltstående projekter, så længe de varetages af 
professionelle aktører.

Vi ved godt, at afkrydsning i kasser begrænser jeres svar-
muligheder, men vi vil gerne have et overskueligt overblik. Vi 
har tilføjet masser af muligheder for uddybende kommenta-
rer - brug dem gerne, hvis du har noget på hjertet. 

Hvis du har spørgsmål til skemaet, er du velkommen til at 
ringe eller skrive til projektleder Birgitte Alme på 24890940 
eller birgitte@randersegnsteater.dk. Alt efter dine svar kan 
udfyldelse af spørgeskemaet tage op til 15-20 minutter. 

Tak!
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