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Side 3 

  

Indledning 

 
Kulturministeriet har frem til den 30. april 2018 gennemført en debat på Face-

book og en høring af scenekunstinteressenter over emnet ”Fremtidens scene-

kunst”. Målet har været at debattere, hvordan fremtidens scenekunst i Dan-

mark skal se ud, og identificere forslag til, hvordan de snubletråde, som den 

nuværende støttestruktur skaber for udviklingen på scenekunstområdet, kan 

fjernes.  

 

Debatten har fundet sted på Facebook-siden ”Dine ønsker til fremtidens scene-

kunst”. Gruppen har 1200 medlemmer, og mange har løbende diskuteret og 

givet indspark til spørgsmålet om fremtidens scenekunst. 

 

Kulturministeriets indsamling af pointer og besvarelser af spørgsmål afslutte-

des officielt den 30. april, men gruppen er åben for tilmelding og for dialog og 

debat indtil slutningen af maj 2018. Nedenfor er der gjort et forsøg på opsum-

mering af debattens hovedbudskaber. Herudover er mange af de betragtninger, 

som har været fremme i denne debat, afspejlet i de konkrete forslag, som Kul-

turministeriet har modtaget.  

 

 

Opsummering af Facebook-debatten 
I Facebook-gruppen opfordres deltagerne til at komme med ønsker og idéer til, 

hvad teatrene kan gøre for at nå ud til et bredere publikum. Udgangspunktet 

for denne gruppe var at få borgerne eller publikum i tale. Igennem processen 

har det vist sig, at interesserede bidragsydere i debatten i betydelig grad var 

repræsenteret af personer inden for scenekunstmiljøet.  

 

I gruppen er der blevet delt gode og dårlige erfaringer, synspunkter og holdnin-

ger. Opslag er blevet delt og udsagn udfordret. Debatten har været både over-

ordnet på ønsker til scenekunsten generelt og konkret på ønsker til mere speci-

fikke områder. Den har også været præget af erfaringsudveksling. Vurderingen 

er, at selvom Facebook-gruppens oprindelige formål ikke kan siges at være ble-

vet mødt til punkt og prikke, har aktiviteten været høj og debatten kvalificeret.  

 

En række forskellige emner er blevet belyst, debatteret og nuanceret. Eksem-

pelvis ligestillingsproblematik i regi af scenekunsten, publikumsudviklingspro-

jektet APPLAUS, samarbejdet og øget inddragelse af scenekunsten i og af folke-

skolen. 

 

Særligt samarbejdet med skolerne er blevet fremhævet som en vigtig faktor i 

forhold til fremtidens scenekunst. I den sammenhæng fremhæves blandt andet 

børn og unges glæde ved det analoge format, vigtigheden af teatrenes opsøgen-
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de arbejde overfor skoler og uddannelsesinstitutioner, at scenekunsten bør være 

et fag på skoleskemaet, da teater er et dannelsesfag, der kan bidrage til at for-

stå større samfundsmæssige dilemmaer. Folkeskolereformen, reducerede bud-

getter og lærernes arbejdstidsregler fremhæves i den forbindelse gennemgående 

som udfordringer. 

 

I debatten er der også stillet overordnede spørgsmål til selve fordelingen af støt-

ten til scenekunst og om de statsstøttede teatres konkurrencedygtighed overfor 

de kommercielle samt til problematikken omkring registrering af publikummer 

ved forestillinger i det offentlige rum. 

 

De rejste problemstillinger og forslag tages med i overvejelserne i den videre 

proces og kan læses i deres fulde længde i Facebook-gruppen indtil slutningen 

af maj. 

 

Nedenfor er opsummeret nogle hovedbudskaber om "den gode scenekunstople-

velse" og ønsker til fremtidens scenekunst. 

 

Den gode scenekunstoplevelse - Nærvær 

Hvad gør scenekunsten, når den rammer plet?  

- Nærværende teater i et ligefremt og forståeligt sprog 

- Den direkte forbindelse mellem aktørerne og publikum og i efterfølgende 

artist talks, spørgeskema eller lignende debatdeltagelsesopfordringer 

- Skubber til tanker og følelser 

- Teatret kan forføre til noget, man ikke vidste, man havde lyst til 

- Børn/unges arbejde med forestillingerne på en kreativ måde, hvor de 

mærker scenerummet og møder skuespillerne til en artist talk 

- Inddragelse af andre (samarbejds-)partnere giver kendskab til forestil-

lingerne hos mennesker, der ellers ikke ville købe billet 

- Tekstning af forestillinger, særligt for de ældre 

- Det er vigtigt at skabe flow og bevægelse. Og vigtigt, at bevægelsen kan 

skabe forandring og forankring 

- Scenekunst, som er relevant, diskuterer vores samtid og fremtid, som 

kritiserer og kommer med overraskende spørgsmål og vinkler til vores 

liv 

- Scenekunst, hvor du som publikum er en uundværlig del af iscenesættel-

sen 

 

Tilgængelighed  

Den fysiske tilgængelighed (information og sted) og den mentale tilgængelighed 

("forestillingen" om teatret): 

 

- En platform, hvor samtlige scenekunstudbydere og forestillinger er til-

gængelige, herunder ønsket om ressourcer og/eller økonomi til markeds-

føring 
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- En kurateret gæstespilsscene, så "den frie scenekunst", der typisk ikke 

har egen scene, kan få bedre betingelser 

- Kortere sagsbehandlingstider ved fondsansøgninger for at understøtte 

forestillingens aktualitet 

- Landsdækkende teaterrabat på offentlig transport, så ikke både billet og 

rejse er dyr, når man skal i teatret 

- Større variation i spilletidspunkter 

- Mulighed for at tage en ven gratis med kan åbne publikumssammen-

sætningen op 

- Teatret som mere end et kunstnerisk rum skaber det tilhørsforhold, når 

det åbnes op som fx café/bar 

- En kommunikationsindsats for at afdramatisere teatrets "spilleregler" 

(at man skal være stille, shine sig op etc.) 

- Drop at bruge ordet ”scenekunst” – brug i stedet ordet ”teater”, som er 

mere i overensstemmelse med publikums opfattelse af, hvad der foregår.  

- Gratis forestillinger i udviklingsperioden 

- Sænkning af billetpriser  

- Mere tv-sendetid fra fx landsdelsscenerne for også at gøre opmærksom 

på teater rundt om i landet 

- Strukturen skal laves om, så der er mulighed for at lave genopsætnin-

ger, der lader forestillingen "spille" sig ud 

- De frivilliges bidrag, fx den lokale publikumsforening, har betydning for 

teaterlivets udvikling, og derfor bør man fortsat støtte dem   

 

Generelle idéer 

- H.C. Andersen og scenekunst, hvor besøgende får lov at blive iscenesat 

som fortællingen 

- En etablering af en performance-uddannelse, som vil kunne styrke frem-

tidens eksperimenterende scenekunstformater, som igen kan understøt-

te nye brugergrupper 

 

 

Opsummering af de modtagne bidrag til ændringer i 

rammer og støttestrukturer på scenekunstområdet  

 

Kulturministeriet har modtaget 50 bidrag i høringen, og alle forslag findes på 

ministeriets hjemmeside. Hovedparten af de idéer, som blev fremført, er samlet 

i her. 

 

Det har været kendetegnende for bidragene, at de har forholdt sig til en be-

grænset del af de mange tilskudsområder, som omfatter scenekunsten. Mange 

forslag bliver fremført af flere, men i opsamlingen har antallet af forslagsstille-

re ikke været afgørende for, om forslaget er nævnt. 
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For overskuelighedens skyld er forslagene i opsamlingen nedenfor grupperet, så 

de, der dækker mere bredt, kommer først, derefter kommer forslag, som berører 

en enkelt tilskudsordning, og endelig findes en samling af forslag, som ikke kan 

henføres til nuværende ordninger eller ikke kræver regulering i lov og bekendt-

gørelse.  

 

Forslagene kan læses i deres fulde længde på Kulturministeriets hjemmeside: 

www.kum.dk/temaer/dine-oensker-til-fremtidens-scenekunst/hoering-om-

fremtidens-scenekunst/  

 

 

Forslag til større strukturændringer 

Den nuværende opdeling af teatrene på forskellige tilskudsordninger er ofte 

blevet karakteriseret som et lidt vildtvoksende træ med en støtteordning til 

hvert nyt behov, som historisk set er opstået. Af nogle bidrag fremhæves de 

mange forskellige ordninger som en hindring for kreativ udvikling og udviklin-

gen af teatrene i Danmark. 

 

Der er kommet tre forslag til mere omfattende ændringer af strukturen for støt-

ten til scenekunsten. Der er desuden flere bidragsydere, som efterlyser en ny 

støttestruktur uden selv at foreslå, hvordan den i givet fald skal indrettes. 

 

Sikring af projektteatrene og det tværgående samarbejde mellem teatrene (TIO, 

DTF og Dansk Skuespillerforbund) 

 

Forslaget tager udgangspunkt i en opfattelse af, at de frie midler, som uddeles 

af Statens Kunstfond, er under stort pres. Derfor foreslås oprettet en ny katego-

ri af modtagere af driftstilskud bestående af ca. 25 opsøgende teatre uden fast 

scene. Det foreslås, at der ydes et kontinuerligt tilskud til drift på mellem 0,5 og 

3,0 mio. kr. Tilskuddet knyttes sammen med aftaler af to til fire års varighed, 

svarende til dem, der kendes fra egnsteaterordningen. Aftalerne indgås med 

Projektstøtteudvalget for scenekunst. 

 

For at modvirke silotænkning på de enkelte teatre og understøtte samarbejder 

på tværs i scenekunstmiljøet foreslås, at der oprettes en særlig udviklingspulje 

til fremme af samarbejder på tværs af hele scenekunstfeltet. Projektstøtteud-

valget vurderer ansøgninger og bevilger tilskud. 

 

De to nye ordninger foreslås finansieret ved, at alle bevillinger til scenekunst 

reduceres med 1 procent kombineret med, at omprioriteringsbidraget samtidig 

falder bort. 

 

Udover disse meget konkrete forslag til ændringer af støttestrukturen har de 

tre organisationer også en formuleret et bud på en fælles vision og mission samt 

en række forslag, som skal understøtte, hvad de tre organisationer betragter 

http://www.kum.dk/temaer/dine-oensker-til-fremtidens-scenekunst/hoering-om-fremtidens-scenekunst/
http://www.kum.dk/temaer/dine-oensker-til-fremtidens-scenekunst/hoering-om-fremtidens-scenekunst/


 

Side 7 

som centrale målsætninger for scenekunstpolitikken. Disse forslag er for de 

flestes vedkommende gengivet nedenfor under de konkrete ordninger, som de 

vedrører. 

  

 

Et forestillingsbaseret tilskudssystem på tværs af teatertyper (Søren Møller) 

 

Det foreslås, at der i tilskudssystemet sker en adskillelse af tilskud til drift af 

teaterbygninger fra tilskud til produktion af forestillinger. Ideen i opdelingen 

er, at den vil gøre det mere tydeligt, hvad der er til rådighed til udvikling og 

produktion af forestillinger. Ordningen tænkes også at give teatre og scene-

kunstgrupper mere lige vilkår, når de søger offentlige tilskud til deres forestil-

linger.  

 

Det foreslås, at tilskud kan søges og ydes til produktion inden for tre kategorier: 

 Forestillinger, som ikke genererer indtægter og ikke kan udvikles og gennemføres 

uden offentlig støtte 

 Forestillinger, som generer nogle billetindtægter og finder delvis økonomisk dæk-

ning 

 Forestillinger med indtjeningspotentiale ved eksport 

 

Der vil desuden være forestillinger, som finansieres fuldt ud ved billetsalg og ikke får 

offentlige tilskud. 

 

Brud med silotænkning (det gamle og det nye Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scene-

kunst] 

 

Inden Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst for perioden 

2014-2017 trådte tilbage, afgav udvalget en række anbefalinger til kulturmini-

steren. Mange af anbefalingerne knytter sig til enkelte tilskudsordninger eller 

består af idéer til nye ordninger. De forslag indgår i opsummeringerne neden-

for. Men udvalget pegede også på to tiltag på tværs af de nuværende strukturer 

på scenekunstområdet. De to forslag er beskrevet nedenfor. 

 

Det foreslås, at Det Københavnske Teatersamarbejde udvides, så samarbejdet 

ikke kun omfatter de store institutionsteatre, men udvides til et egentligt kø-

benhavnsk teatersamarbejde. Det forventes, at et forpligtende samarbejde, der 

på tværs af alle teatre og tilskudsydere i hovedstadsområdet tager ansvar for at 

løse udfordringerne omkring genrespredning, fødekæde, åben scenekapacitet og 

internationalisering vil være til gavn for udviklingen af scenekunsten. Idéen er, 

at der skal være et samarbejde, der tænker modigt, visionært og er præget af 

generøsitet teatrene imellem og udnyttelse af synergier. 

 

Det foreslås, at samarbejdet også skal omfatte de driftsstøttede projektteatre, 

de små storbyteatre, de nuværende teatre inden for Det Københavnske Teater-
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samarbejde, Det Kongelige Teater, Københavns Kommune, Frederiksberg 

Kommune, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfonds 

projektstøtteudvalg for scenekunst. 

 

Det foreslås endvidere, at den gældende kvalitetsvurdering af egnsteatre ud-

strækkes til at omfatte alle teatre, der modtager tilskud til deres drift og pro-

duktion fra staten. Hensigten med forslaget er, at vurderingerne skal anspore 

til og understøtte stadig udvikling af teatrene. Samme sigte er der med udval-

gets forslag om at nytænke formidlingsordningen, så der frigøres midler til 

kunstnerisk udvikling og samarbejde på tværs. Samarbejdet skal ske under 

skyldig hensyntagen til at sikre formidlingstiltag overfor børn og unge og den 

selvejende institutions Scenits fortsatte virke som koordinerende institution for 

billetsalg og markedsføring.  

  

Det nuværende projektstøtteudvalg for scenekunst, som fungerer i perioden 

2018-2021, har tilsluttet sig de anbefalinger, det afgående projektstøtteudvalg 

for scenekunst har sendt til ministeren. Samtidig har udvalget suppleret anbe-

falingerne. En af anbefalingerne har karakter af ændring eller snarere udvidel-

se af den nuværende struktur på scenekunstområdet: Det foreslås, at der opret-

tes en støtteordning til en ny kategori teatre, som skal omfatte de mest initia-

tivrige og kunstnerisk interessante egnsteatre. De teatre får dermed mulighed 

for at vokse sig større, således at de i langt højere grad kan realisere deres 

drømme i forhold til de publikumsgrupper, som de har, men også skal pleje for 

at fastholde og udbygge. 

 

Som finansieringskilde forslås dele af det nuværende formidlingstilskud, jævn-

før rapporten Veje til udvikling fra 2010. 

 

 

Forslag til ændringer i tilskudsordninger 

I dette afsnit er forslagene til enkeltændringer grupperet i forhold til den nuvæ-

rende tilskudsordning, de søger at ændre.  

 

Det Kongelige Teater 

Teatret foreslås forpligtet til at opføre ny dansk dramatik. 

 

Det Kongelige Teater indgår i praktisk samarbejde med resten af scenekunst-

miljøet om f.eks. turnéaktivitet, international turnéaktivitet, co-produktioner, 

udbud af diverse opgaver, investering i digitale hjælpemidler. 
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Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opga-

ver 

Det foreslås, at teatrene forpligtes til at indgå samarbejder med projektteatre 

eller teatre fra små genrer som for eksempel dansekompagnier. I nogle tilfælde 

kan forpligtelsen være at huse scenekunstgrupper uden egen scene for eksem-

pel i en treårig periode.  

 

Det foreslås også, at teatrene forpligtes til at opføre ny dansk dramatik. Det 

foreslås, at forpligtelsen kan fremgå af de rammeaftaler, der indgås med teat-

rene. Målet med forpligtelsen er at understøtte en iltning af repertoiret på de 

etablerede teatre og give de mindre grupper mere stabile forhold. 

 

Det Københavnske Teatersamarbejde 

Paraplyorganisationen og det tilhørende sekretariat foreslås nedlagt, og der 

skal i stedet ydes tilskud direkte til teatrene.  

 

Se også forslaget om at lade teatersamarbejdet omfatte alle offentligt støttede 

teatre i København i afsnittet ”Forslag til større strukturændringer”. 

 

Egnsteatre og små storbyteatre 

Staten har et ansvar for, at der findes lokale teatre, og det foreslås, at staten 

forpligter sig til at refundere kommunerne mindst 40 procent af deres udgifter 

til børneteater. 

 

Tilskudsordningen til egnsteater og små storbyteatre foreslås samlet i en fælles 

tilskudsordning, men med forskellige krav til minimumsfinansiering fra kom-

munerne. Minimum foreslås at være 3 mio. kr. til egnsteatre og 2 mio. kr. til 

små storbyteatre. 

 

Det foreslås at forpligte egnsteatre og små storbyteater til at indgå samarbejder 

med projektteatre og åbne deres teatre for ny dansk dramatik som beskrevet 

under teater og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver.  

 

Statens Kunstfonds tilskud til projektteatre, frie grupper m.v. 

Ansøgningsprocedurerne foreslås ændret, så det bliver muligt at søge tilskud 

oftere og med kortere varsel. Den nuværende ansøgningsproces ses som brem-

sende for produktionen af dagsaktuelle forestillinger, som kunne appellere til 

nye publikumsgrupper. 

 

Det foreslås, at udvalget skal begrunde afslag individuelt og eventuelt vejlede 

ansøgere i, hvordan projekter kan forbedres, så de kan opnå støtte. 

 

Der foreslås oprettet en driftstilskudsordning til opsøgende teatre og projektte-

atre. Tilskud skal også kunne ydes til kunstneriske udviklingsprocesser uden 

krav om et færdigt produkt, der kan vises for publikum. Begrundelsen er, at der 
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skal være plads til at fejle og kassere produkter for på længere sigt at udvikle 

de scenekunstneriske udtryk. 

 

Det foreslås, at årsagerne til den nuværende geografiske fordeling af Statens 

Kunstfonds tilskud til scenekunst undersøges, og at det kortlægges, hvad pro-

jektstøtteudvalget og legatstøtteudvalget for scenekunst skal leve op til for at 

sikre, at alle scenekunstprojekter uanset geografisk placering får samme syn-

lighed for udvalgene.  

 

Der foreslås afsat bevilling til, at udvalgsmedlemmer kan besøge forestillinger i 

hele landet. Det vil styrke grundlaget for de kvalitetsvurderinger, som udvalget 

skal foretage, og sandsynligvis øge den geografiske spredning. 

 

Det er foreslået, at tilskud uddelt af Statens Kunstfond skal kunne differentie-

res afhængigt af, om ansøgeren er ny og uprøvet eller er mere rutineret og etab-

leret inden for sin del af scenekunsten. Dette forslag er knyttet til scenisk dans, 

som i meget vid udstrækning finansieres af Statens Kunstfond.  

 

Generelt er der mange bidrag, der anser scenekunstområdet for meget økono-

misk presset og ønsker flere offentlige midler til denne type teater. 

 

Det foreslås, at der arbejdes på, at arbejdslegater fra Statens Kunstfond kan 

omregnes til arbejdstid, som kan udløse dagpengeret. 

 

Børneteater og opsøgende teater 

Tilskudstildelingen digitaliseres og ændres fra en refusion til et tilskud ydet 

direkte ved det enkelte køb af en forestilling. Ændringen vil lette kommunernes 

administrative byrde. Tilskudsudbetalingen foreslås bestyret af Scenit. 

Samtidig foreslås, at ikke kommunale institutioner for børn og unge omfattes af 

ordningen. 

 

Formidlingstilskud 

Forslagene til ændringer i formidlingsordningen knytter sig til forskellige dele 

af ordningen og udtrykker forskellige ønsker til ændringer. Forslagene er som 

følger: 

 

Det foreslås, at der af formidlingsordningen kun bevares ordningen vedrørende 

billetter solgt med rabat til børn og unge. Øvrige dele af bevillingen til ordnin-

gen skal i stedet allokeres til andre tilskudsformål, som det er foreslået at Tea-

terudvalget rapporten Veje til Udvikling, der udkom i 2010. 

 

I ordningens pulje 1 og 2 foreslås det at sænke den nedre grænse for prisen på 

billetter til børn og unge, der udløser tilskud, fra 32 kr. plus moms og ekspediti-

onsgebyr til 22 kr. plus moms og ekspeditionsgebyr. 
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I ordningens pulje 3 (til arrangører af scenekunstforestillinger) foreslås et loft 

over, hvor mange visninger af samme forestilling, der kan opnås tilskud til. 

Samtidig foreslås det at indføre et minimum for det forventede tilskuertal til en 

tilskudsberettiget forestilling, så der ikke ydes tilskud til forestillinger, der er 

rettet mod få personer. 

 

Det er også foreslået at yde tilskud i forhold til antal billetter solgt med rabat 

frem for i forhold til indkøbsprisen på forestillinger. Hensigten med ændringen 

er at give bedre støttemuligheder til store forestillinger med mange tilskuere.  

 

Det foreslås, at dele af formidlingsordningen omprioriteres til andre formål, jf. 

rapporten Veje til udvikling fra 2010. Omfordelingen foreslås tilrettelagt, så der 

ikke længere gives automatiske tilskud, men tilskud, der belønner fantasi, mod 

og udsyn. 

 

 

Andre forslag 

 

Mere samarbejde med folkeskolen 

Fra mange bidragsydere er nødvendigheden af et tættere samarbejde med fol-

keskolen fremhævet som veje til at sikre fremtidens publikum og bringe scene-

kunst ud til nye grupper af borgere. Der er blandt andet foreslået uddannelse af 

lærere og pædagoger i teater, og at der samarbejdes tættere mellem teatrene og 

lokale skoler. Og der er foreslået, at scenekunst som dans og koreografi skal 

være en fast del af pensum i skolerne. Forslaget er begrundet med, at eleverne 

vil kunne genkende scenekunsten som voksne og vælge den som kulturoplevel-

se. 

 

Videreføre succesforestillinger 

Det er foreslået, at der skal kunne ydes tilskud til, at forestillinger, som er pro-

duceret med tilskud og har fået succes, kan spille i længere tid og/eller flytte 

videre til andre scener. Og det er foreslået, at også større institutioner skal lev-

nes rum til at bringe succesforestillinger videre eller tage imod succeser produ-

ceret af andre aktører og ikke kun vise egen nye produktioner. Hensigten er at 

give længere liv til nye værker og bidrage til, at en forestilling spredes og vises 

på flere teatre i landet. Hensigten er også, at succesrige forestillinger skal kun-

ne flyttes til større scener og også opnå tilskud, når de vises der.   

 

Åben scene til flere 

Bidragene beskriver forskellige varianter af en scene i København, som skal 

være tilgængelig for produktioner fra scenekunstgrupper uden egen scene og for 

forestillinger fra provinsens teatre. Nogle forslag går også på, at scenen skal 

kunne rumme internationale gæstespil. Det foreslås, at aktiviteterne på scenen 

skal være kuraterede.  
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Forslagsstillerne fremhæver, at der allerede findes scener i Aarhus og Odense, 

som tjener formålet, men at en sådan scene savnes i København. 

 

Andre foreslår en eller flere scener, hvor der skal være dedikeret udvikling af 

scenekunsten og oplæring af nye aktører inden for scenografi, sceneteknik og 

optræden på scenen. I forslaget om flere udviklingsscener indgår en fordeling af 

scenerne rundt om i landet, og at hver scene skal have et speciale – for eksem-

pel dramatik, skuespil (optræden) og sceneteknik (lys, lyd og scenografi). 

 

Tiltag til styrkelse af scenisk dans/koreograferede forestillinger 

En del bidragsydere har foreslået bedre tilskudsmuligheder rettet direkte mod 

koreograferede forestillinger, og at staten medvirker til, at der findes prøvefaci-

liteter og et dansefagligt miljø, hvor moderne scenisk dans kan udvikle sig. De 

koreograferede forestillinger fremhæves af flere bidragsydere som værende un-

derprioriteret i den nuværende tilskudsstruktur (i København – Dansehaller-

ne). 

 

Styrkelse af turnéteater 

Der foreslås oprettet et netværk, som kan bringe institutionsteatrenes succes-

fulde forestillinger på turné og dermed give dem længere liv. Der foreslås også 

en særlig tilskudsordning, som skal understøtte teatre, der gerne vil sende fore-

stillinger på turne, men mangler økonomi til at gøre det. Nogle har foreslået, at 

der skal være en statsligt finansieret koordinering af turnéaktivitet. 

 

Styrkelse af internationalt arbejde 

Der foreslås en understøttelse af internationale samarbejder og støtte til kon-

takt med udenlandske scenekunstkompagnier. Begrundelsen for forslaget er at 

understøtte, at scenekunsten i Danmark udsættes for nye impulser, som kan 

medvirke til udvikling. 

 

Der foreslås, at der etableres en international scenekunstfestival for voksentea-

ter. Den kunne blandt andet medvirke til, at udenlandske teatre inviteres til 

Danmark for at vise egne forestillinger og se danske forestillinger, hvilket igen 

åbner mulighed for eksponering af danske forestillinger og måske eksport. 

 

Nye puljer 

Der er stillet forslag om forskellige puljer, som skal rettes mod konkrete formål. 

Puljerne er oplistet nedenfor.  

 

Pulje til understøttelse af ny dansk dramatik 

Det foreslås, at puljen skal sætte udviklingen af et større antal dramatiske 

værker i gang. Hensigten er, at der skabes 20 levende fortællinger årligt be-

regnet på de store scener. Værkerne foreslås også at omfatte musikteater, og 

en fjerdedel af puljens midler foreslås brugt til fortællinger for børn og unge. 

Puljen foreslås styret i en konsulentordning i lighed med den, som kendes fra 
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filmområdet. Der foreslås, at konsulenterne fordeler tilskuddene og arbejder 

videre sammen med modtagerene om udvikling af projekterne. 

 

Pulje til udvikling af danske musicals 

Det foreslås også, at der efter samme princip som beskrevet ovenfor etableres 

en pulje, som udelukkende er rettet mod nyskrevet dansk materiale til mu-

sikteater/musicals. 

 

Pulje til samarbejdsinitiativer på tværs i scenekunstmiljøet 

Der foreslås en tilskudspulje, som kan søges til finansiering af samarbejds-

projektet mellem to eller flere aktører på scenekunstområdet. Målet er at 

motivere mere samarbejde på tværs, som også forventes at føre til ny udvik-

ling af forestillinger. 

 

Pulje til køb af udenlandske gæstespil til danske scener  

Der foreslås en pulje, som kan være med til at finansiere køb af udenlandske 

gæstespil til danske scener. Formålet er at bringe inspiration til dansk sce-

nekunst. 

 

Pulje til talentudvikling 

Der foreslås oprettet en pulje til fælles talentudviklingsinitiativer på tværs 

af teatrene med det formål at højne det faglige niveau.  

 

Billetpolitik 

Det foreslås, at der skal være lavere billetpriser for unge, og at gøre oplevelsen 

af scenekunst mere konkurrencedygtig rent prismæssigt. 

 

Der foreslås et landsdækkende fælles billetsystem. En variant heraf er forslaget 

om et abonnement, hvor der tegnes abonnement på at gå i teatret inden for en 

periode, men ikke til en forestilling valgt på forhånd. Det skulle fungere som en 

månedsbillet til alle teatre og give mere plads til ”her og nu”-beslutninger om at 

gå i teatret. 

 

Der foreslås et (statsfinansieret) teaterklippekort til alle attenårige, eventuelt 

til en værdi af 500 kr. Ordningen er tænkt som en særlig introduktion til scene-

kunst for unge voksne. 

 

Andre spilletidspunkter 

Det er foreslået, at teatrene udbyder forestillinger i dagtimerne og dermed gør 

udbuddet af forestillinger mere fleksibelt med hensyn til tid. Hensigten med 

forslaget er at give andre publikumsgrupper mulighed for at se scenekunst på 

tidspunkter, der passer bedre i deres hverdag. 
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Publikumsinddragelse 

Det foreslås at have publikum under prøveforløb og lade publikummet bidrage 

til udvikling af forestillinger. Hensigten med forslaget er at vække interesse hos 

et publikum, som har et ønske om et mere aktivt forhold til den kunst, som de 

ser. Det er også muligt, at tiltaget vil motivere nogle til at betale for at se det 

færdige produkt eller fortælle andre om forestillingen. 

 

Låne-/lejeordning for teknisk udstyr m.v. 

Det er foreslået, at teatrene kan gå sammen om en ordning, der fremmer gen-

brug af sceneteknik, lys, lyd, scenografi (dele), kostumer m.v. Hensigten skulle 

være at reducere de enkelte teatres udgifter til produktion og visning af forestil-

linger. 

 

Fælles sekretariat for små teatre 

Det er foreslået, at der skabes et fælles sekretariat, som kan stille ekspertise til 

rådighed for små teatre og scenekunstgrupper. 

 

Sekretariatet kan f.eks. have et antal eksperter i kommunikation på de sociale 

medier, som teatrene kan benytte sig af til at fremme deres egen synlighed. Og 

sekretariatet skal også stille almindelig administrativ bistand til rådighed. 

 

Ny rolle til teaterforeningerne 

Det er foreslået, at teaterinteresserede borgere, der nu er medlemmer af teater-

foreninger, kan deltage som frivillige i forskellige opgaver på teatrene. Det giver 

en ny måde for borgerne at komme tæt på scenekunsten og udbreder kontakten 

mellem borger og det lokale teater. 

 

Indtænkning af de historiske teaterhuse 

Der er foreslået en tilskudsordning til formidling om husene og til de særlige 

udgifter, der er forbundet med at sætte forestillinger op på gamle scener, som 

ikke har moderne teatertekniske faciliteter. 

 

Rammeaftaler og tilskudsbetingelser 

Mange bidrag forholder sig til de rammeaftaler, som indgås med institutionste-

atrene, enten med staten eller med en kommune. Bidragsyderne finder, at der 

skal lægges mindre vægt på kvantificerbare mål, og foreslår at erstatte dem 

med mere kvalitative mål. Formålet skulle være at tage mere hensyn til de 

kunstneriske processer på teatrene. Nedenfor følger en opsummering af forsla-

gene. 

 

Det foreslås, at krav i rammeaftaler m.v. skal være mindre kvantitative og ud-

brede vurderingskriteriet fra tilskuertal og antal nyproduktioner til kvalitative 

scenekunstneriske resultater. 
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Det foreslås, at kravene i rammeaftalerne skal opstilles, så der levnes plads til 

at fejle og incitament til at løbe en risiko. Bidragsydere fremhæver som begrun-

delse, at krav om, at et støttet projekt altid skal resultere i en forestilling, som 

vises. Det vil ofte begrænse producentens mulighed for at forsøge nye veje, 

blandt andet, fordi projekterne altid skal ende med at bidrag til opfyldelsen af 

kravet om et vist antal tilskuere. Derfor ønsker bidragsyderne, at der også skal 

stilles krav om kunstnerisk udvikling, når staten yder tilskud til teatre. 

 

Nogle bidragsydere mener, at rammeaftalerne er for lange, mens andre foreslår 

rammeaftaler med længere løbetid. Samlet set taler forslagene for, at der skal 

være forskellig løbetid afhængig af blandt andet teatrenes størrelse, karakter og 

planlægningshorisont. Bidragene udtrykker, at nogle teatre har brug for min-

dre end 4 år, mens andre vil have gavn af 5-6-årige aftaler. 

 

Det foreslås at lempe regnskabs- og rapporteringskrav, der knytter sig til de 

tilskud, staten yder. Hensigten med en lempelse skulle være at lette den admi-

nistrative byrde på teatrene, så udgifter til administration begrænses, og pen-

gene kan flyttes til mere scenekunst. 

 

Fleksible krav til sædebelægning 

Det foreslås, at sædebelægning ikke må blive eneste mål for teatrene. Der bør 

være større accept af andre resultater af scenekunstnerisk aktivitet, som for 

eksempel nyskabelse. Derfor foreslås det, at krav til sædebelægning ikke skal 

veje lige tungt for alle teatre, men afhænge af, hvilken type forestillinger det 

enkelte teater/kompagni har til opgave at producere.   

 

Ændret opgørelse af tilskuertal hos Danmarks Statistik 

Nogle teatre oplever, at Danmarks Statistiks officielle opgørelser af tilskuertal, 

sker på en måde, som betyder, at de ikke til fulde viser, hvor mange der ser fo-

restillinger produceret af et konkret teater. Derfor foreslås det, at det skal være 

muligt at vise et teaters tilskuertal inklusiv tilskuere til forestillinger vist på 

turné, hvortil teateret ikke selv har solgt billetter. En sådan opgørelse vil nuan-

cere indtrykket af efterspørgslen efter teatrets forestillinger. 

 

Unge 

Det er foreslået at sætte direkte fokus på scenekunst målrettet unge (15-34 år). 

Hensigten er at øge interessen for scenekunst i denne aldersgruppe, som ikke er 

egentlig målgruppe for de fleste teatres forestillinger. Tiltaget forventes at ska-

be større – og forhåbentlig varig – interesse for scenekunst hos de unge.  

 

Et nationalt børneteater 

Det er foreslået at etablere en mobil nationalscene for teater til børn og unge 

som et samlende punkt for videreudviklingen dels af dels dansk børneteater 

dels af det fremtidige teaterpublikum til voksenscenerne. Forslaget sigter mod, 

at nationalscenen skal tage forestillinger rundt i hele landet. Det er også tan-
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ken, at nationalscenen vil kunne medvirke til, at mange af de arbejds- og udvik-

lingsprocesser, der i de sidste 30 år er udviklet i børne- og ungeteatret, vil kun-

ne smitte af på de større teatre. Derved forventes, at en synergi opstår, og flere 

mure i et meget opdelt teaterlandskab brydes ned med et øget samarbejde på 

tværs af publikumsgrupper til følge. 

 

Vidensindsamling og forskning i scenekunst 

Der foreslås etableret et teaterinstitut, som skal kunne forestå indsamling af 

diverse oplysninger om scenekunst i Danmark. Dermed kan der skabes et 

grundlag for at få et mere vidensbaseret arbejde med udviklingen af scenekun-

sten. Det er samtidig hensigten med forslaget at skabe grundlag for forskning i 

scenekunst. Et led i den foreslåede vidensindsamling kunne være, at scene-

kunstneriske produktioner registreres digitalt med henblik på bevaring og 

forskning. 

 

Scenekunstneriske uddannelser 

Der foreslås etableret en formel uddannelse i performance på Den Danske Sce-

nekunstskole. Hensigten med forslaget er at skabe grundlag for mere eksperi-

menterende arbejde med de sceniske udtryksformer.  

 

For at styrke den sceniske dans foreslås det, at der etableres en overbygning på 

master og ph.d.-niveau på danseuddannelsen, så dansere ikke behøver at søge 

til udlandet for at videreuddanne sig. 

 

Teatrenes brochurer får status som folkeoplysende materiale 

For at sikre, at skriftligt materiale når alle husstande, foreslås det, at brochu-

rer og andet materiale fra teatre skal være karakteriseret som folkeoplysende 

materiale, der ikke kan afvises med "reklamer nej tak".  

 

Understøttelse af tværkunstnerisk samarbejde 

Det foreslås, at tilskud til kunst reformeres mere bredt, så der i højere grad 

ydes støtte til samarbejder på tværs af kunstarter. 

 

  



 

Side 17 

Liste over bidragsydere til kum.dk 

 

 Andreas Dawe 

 Barbara Simonsen, Teater Seachange 

 Billetbillet, TIO, Dansk Skuespillerforbund og Scenit 

 Bornholms Teater og Teatermuseet i Hofteatret 

 Brancherådet for scenedans 

 by Proxy 

 Cantabile 2 

 Daily Fiction 

 Daniel Wedel 

 Danmark på Vippen 

 Danmarks Teaterforeninger 

 Dansk Artistforbund 

 Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Danske 

Scenografer, De Frie Koreografer, Foreningen af Danske 

Dramaturger, Foreningen af Danske Sceneinstruktører og 

Uafhængige Scenekunstnere 

 Danske Dramatikere 

 Danske Koncert- og Kulturhuse 

 Danske Scenografer 

 Danske Teatres Fællesorganisation, TIO og Dansk Skuespil-

lerforbund 

 De Frie Koreografer 

 Den Jyske Opera 

 Det Kongelige Teater 

 Det Københavnske Teatersamarbejde - berigtigelse af oplys-

ning  

 Det Ny Teater 

 Direktørforum i Det Københavnske Teatersamarbejde 

 Efva Lilja, Dansehallerne 

 Erik Pold 

 Eva Sommestad Holten 

 Foreningen af Danske Sceneinstruktører 

 Forsøgsstationen 

 Frederiksberg Kommune 

 Glad Teater 

 Hans Christian Gimbel 

 Ina-Mirian Rosenbaum 

 Kasper Egelund, Performing Arst Platform 

 Københavns og Aarhus universiteter 

 Marie Rosendahl, Kitt maiken Mortensen og Karin bang 

Heinemeier 

 Morten Jung, Frederiksberg 
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 Nordic Performance Art 

 Pelle Koppel 

 Scenit 

 Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst 2014-

2017 

 Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst 2018-

2021 

 Teater Katapult 

 Teatergrad 

 Teatret Svalegangen 

 TIO, Teatercentrum og Scenit 

 Uafhængige Scenekunstnere 

 Udviklingsplatformen 

 Aalborg Teater 

 Andreas Dawe 

 Barbara Simonsen, Teater Seachange 

 Billetbillet, TIO, Dansk Skuespillerforbund og Scenit 

 Bornholms Teater og Teatermuseet i Hofteatret 

 Brancherådet for scenedans 

 


