
Kommentarer fra formidlerne: 
 
- Ærlige anmeldelser er meget vigtige 
 
- Sætter stor pris på den og går ofte ind på den for at følge med i nyhederne  
 
- Teateravisen er UUNDVÆRLIG. Det er en FANTASTISK journalistisk gerning. 
Hele branchen ville være fattigere uden Teateravisen  
 
- Ang stjerner: Jeg oplever at det "gør sig bedre" i pressemeddelelserne til aviserne, at 
man kan skrive at det er en forestilling med mange stjerner. Personligt lægger jeg 
mest vægt på hvordan jeg selv har oplevet forestillingen - og mindre på hvor mange 
stjerner anmelderen giver  
 
- Jeg bruger kun anmeldelserne til at orientere mig om forestillingen. Det er min egen 
oplevelse af de enkelte forestillinger der er afgørende 
 
- Det med stjernerne betyder noget ift de grupper, jeg ikke kender. Ellers ikke. Jeg 
bruger mest stjernerne ift at beslutte, hvilke ukendte/nye grupper jeg vil se på festival  
 
- Stjernerne forstyrrer kommunikationen i de kloge betragtninger fra anmelderne  
 
- Alle anmeldelser er interessante. Stjerner er gode og også når man er uenig med 
anmelder. Man lærer andres smag og retning. Men man bestemmer jo selv i sidste 
ende om hvem man booker! 
  
*** 
 
Kommentarer fra teatrene:  
 
- hvid støj vil gerne anbefale at, hvis der gives stjerner, skal det begrundes i 
slutningen af anmeldelsen. For eksempel, kan det ofte er en meget rosende tekst og så 
alligevel kun 4 stjerner - dét burde kunne læses - og naturligvis også det modsatte - 
meget kritik, men så 5 stjerner! Begrund mere præcis hvad anmelderen som person og 
helhed lægger vægt på i en forestilling fx om det er det kunstneriske, det nytænkende, 
det poetiske, skuespilpræstationer mv, der trækker op eller ned, så kan man som læser 
selv vurdere hvad man selv lægger vægt på og være enig eller uenig! Her vil 
anmelderens generelle kunstsyn således blive mer synligt og sagligt vil vi mene. Tak 
for at tage debatten op. Og så kunne vi GODT ønske os bare én anmelder mere, der 
ikke var kbh-baseret ;-) 
  
- Ofte gode artikler! 
 
- Stjerner er et uintelligent udtryk for en overfladisk holdning til kunsten. 
 
- Ud med stjernerne - ud med dårlige tekster. Ja til kortere anmeldelser og bedre 
skrevet. Ja til anmelder-profiler på siden, hvor anmelderne har skrevet en tekst om 
dem selv og deres kunstsyn. Det er vigtigt at man tydeliggør at det ikke er en faglig 
vurdering men en enkelt persons personlige mening om et stykke professionel kunst. 
 



- Hvad med nogle anmeldere der er lidt mere "forelskede" i de genrer de anmelder - til 
en afveksling fra dem der "ved alt" 
 
- Efter min opfattelse administreres stjerneuddelingen vidt forskelligt blandt de 
enkelte anmeldere, så man ikke kan sammenholde stjerneuddelingen fra forskellige 
anmeldere. Kvaliteten af de forskellige anmeldelser - sagligheden og brugbarheden 
som pejlemærke svinger meget fra anmelder til anmelder. Således er der en enkelt 
anmelder, som jeg konsekvent undlader at læse. Jeg ville foretrække at der ikke blev 
uddelt stjerner, da jeg som teatergænger langt hellere vil orientere mig efter teksten i 
anmeldelsen end efter stjernerne. Som teatermager finder jeg stjernedrysseriet perfidt. 
Det selvom jeg har fået fine, stjernebesatte anmeldelser. 
 
- Som bruger undrer det mig at en anmeldelse af en forestilling kan være rigtig god, 
selvom antallet af stjerner ikke er mange. Altså misvisende i min optik. Jeg ved at 
flere opkøbere kun kigger på stjernerne, og derved falder en masse gode forestillinger 
væk fra deres søgelys. Jeg vil foreslå at de fjernes. 
 
- Hvis stjernerne droppes, er det vigtigt at overskriften bliver meget tydelig omkring 
forestillings kvalitet 
 
- Anmeldernes personlige smag skinner meget tydeligt igennem og de har ofte glemt 
deres børnesind i en fjern fortid. De er slet ikke up på beatet med målgrupperne. Det 
finder jeg problematisk. 
 
- Stjerner er GODT! 
 
- Antallet af stjerner er nogle gange direkte misvisende. Børneteaterforestillinger lider 
under at de kun bliver anmeldt af een anmelder, hvilket undertiden resulterer i mere 
eller mindre mærkværdige bedømmelser.   
 


