


Aben Osvald 
deler æbler 
ud efter en 
 fore stilling.
Foto / Ditte Valente

Sidste år inviterede Batida børn fra 24 lokale skoler og institutioner i teatret. 
Formålet var at få en forsmag på stationær teaterdrift og at styrke net

værket i lokalmiljøet. Citaterne i denne folder – som det på modstående side – 
stammer fra interviews med de ‘voksne’.



Hvorfor børneteater i nv?
Fordi børneteater kan 

noget særligt Fordi bydelen allerede 
 er fuld af det

Mange af de børn, vi har, har det ikke for nemt. De får ingen aner
kendelse af forældrene, ingen opbakning hjemmefra. Derfor må de hente 
det andre steder, og derfor er det godt, de kommer her for eksempel.”

Brian Hansen, leder af den bemandede legeplads på Hulgårds Plads ”

Det skal være godt og det skal være sejt at bo i 
Bispebjerg/nordvest. Her skal være steder at gå hen 
i fritiden, og her skal være kulturelle tilbud, der giver 
anledning til  eftertanke.

Gode kulturindtryk giver mulighed for refleksion, 
identifikation og forankring. Dansk børneteater 
er kendt for sin helt særlige evne til at tage børn 
alvorligt, ved at skabe og opføre vedkommende og 
poetiske historier om liv og død i børnehøjde.

teatret giver børn et unikt rum for at se livet fra 
andre vinkler og med nye øjne.

Bispebjerg Bydel har ikke noget teatertilbud til børn 
og unge. Dette til trods for at bydelen gennem 
de sidste 30 år har huset nogle af de mest frem
trædende danske børneteatergrupper – Corona la 
Balance, Rakkerpak, Patrasket og Batida.

Disse teatergrupper har udmærket sig både i 
 Danmark og i udlandet men har ironisk nok ikke 
optrådt særligt meget i Bispebjerg Bydel, hvor de 
har holdt til. Det er på tide at bydelen høster lidt af 
den blomstrende kultur, der rent faktisk findes lige 
om hjørnet.  

Kunne Batidas teaterhus være Bispebjerg Bydels nye 
teaterscene?



m2 teaterhus 
med en velegnet teatersal 
og en velfungerende 
administration. 

750 million kroner i årligt 
statstilskud holder – sammen 
med egen indtægt – Batida 
kørende.
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Batida  besøgte 
Afghanistan i 
2009. 
Foto / Ditte Valente

Batida er indskrevet 
som fyrtårns projekt 

i bydelsplanen for 
 Bispebjerg bydel.



Batidas teaterhus ligger på Rentemestervej 25 – 
det vil sige midt på den kulturelle akse der går fra 
lygtens Kulturhus med standup og koncerter, over 
Sjakkets musik og idrætstilbud, over bydelens nye 
bibliotek og kulturhus, over Ungdomshuset og 
ender oppe ved børnekulturhuset Sokkelundlille på 
Utterslev torv.

Batida afholder hvert  andet år sin egen festival, 
teater fra Månen – fire dage med gratis forestillinger 
og fulde huse, ca 1000 tilskuere.

Herudover inviterede Batida sidste år 24 lokale 
skoler og institutioner i teatret. Formålet var at få 
en for smag på stationær drift og at styrke netvær
ket i lokal miljøet. Projektet blev støttet af egmont 
Fonden.

Gruppen rejser til udlandet ca. fem gange årligt 
og har i tidens løb besøgt og spillet i 35 forskel
lige lande. Den har et længerevarende samarbejde 
med tyrkisk, kinesisk og cubansk teater bag sig og 
har indenfor de seneste år optrådt i Vietnam, Cuba, 
afghanistan, Serbien, tyrkiet, Spanien, letland, Por
tugal, Finland og Mexico. 

oplevelserne med at rejse og arbejde med kultur i 
mange lande og på tværs af sociale og kulturelle for
skelligheder har tilført Batida en særlig interkulturel 
følsomhed og evne til dialog.

når Batida rejser er det både med foretillinger og 
workshops, hvor der udveksles erfaringer med teat
erfolk fra hele verden.

års erfaring med 
teater for børn og unge.

forestillinger for 
børn og unge på repertoiret. 
Fordelt på forskellige alders
grupper.

25 10forestillinger 
opføres hvert år på skoler, 
biblioteker og ved specielle 
lejligheder rundt om i landet.

150

Fordi Batida allerede er 
en del af Nordvest Fordi kulturmøde-kalenderen 

altid har været fuld

Hvorfor batida?



Vi forestiller os en gradvis stigning 
af aktiviteter her i huset, hvor 

endemålet er 50 procent ‘hjemmetid’ 
og 50 procent turnévirksomhed. 

Batida har et udviklet turné 
netværk og håber på fortsat støtte 

fra Kunstrådets Scenekunstudvalg til 
produktion af nye forestillinger.



... et teater, der kan samle indbyggerne i Bispebjerg, 
med alt hvad  området indeholder af kulturelle og 
sociale forskelligheder. 

teatrets drift vil bestå af følgende dele:

1. turnévirksomhed på landets børneinstitutioner, 
skoler, biblioteker m.m.

2. Perioder hvor der produceres nye forestillinger.

3. opførelse af egne produktioner i Batidas teater
hus. Forestillinger til forskellige aldersgrupper ud
bydes i dagtimerne til lokale skoler og institutioner. 
Forestillinger til fortrinsvis småbørn og deres familer 
udbydes i weekenderne.

 

4. opførelse af danske gæstespil, så teaterhuset 
bliver et vindue til hele landets børneteater.

5. opførelse af gæstespil fra udlandet. Batida har 
et meget udviklet globalt netværk, som kan bruges i 
både kortere og længere udvekslingsforløb.

i valg af forestillinger der præsenteres i Batidas hus, 
vil der blive lagt vægt på, at de favner bredt så både 
børn og voksne og folk med forskellige kulturelle 
baggrunde kan få glæde af dem.

Vi tror der er grænser for, hvor meget bydelens 
skoler og institutioner har brug for. Den grænse vil vi 
finde ved at udfordre den nedefra.

Denne gradvise optrapning af aktiviterne i huset, 
giver os samtidig mulighed for at fortsætte vores 
turnerende virksomhed i samme omfang som før. 
Herved sikrer vi os en vis økonomisk stabilitet.

 

fremtidens batida

Vi vil helst i et rigtigt teater. Det giver en ekstra dimension til oplevelsen 
at komme ind i et rigtigt teater. Her gælder der andre spilleregler modsat 
et bibliotek, der har mange andre funktioner.”

Hanne Rosenquist, institutionsleder, Himmelbuen”

Batida vil skabe et kulturelt 
knudepunkt i bydelen
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FACADER

SYD & ØST

...med dertil hørende gode adgangsforhold, toilet
ter og brandudgange.  Denne ombygning vil ifølge 
 tegnestuen United art koste godt 3 millioner kr. 
Kontakt Batida for budget og detaljerede tegninger.

til ombygningen søger vi private og offentlige 
samarbejdspartnere. Vi kan tilbyde vores kommende 
samarbejdspartnere positiv opmærksomhed gen
nem et kulturelt ansvarligt projekt og et godt og 
stabilt brand der er oparbejdet igennem mange år.

Vi håber på at kunne være med til at skabe en dialog 
mellem forskellige interessenter  en koordineret 
 dialog imellem kommune, lokaludvalg, tilskuds givere, 
lokale samarbejdspartnere og kolleger i området. en 
dialog udsprunget af fælles lyst og vilje til at skabe 
gode kulturtilbud for børn og unge i 2400 nV. en 
dialog bakket op af politisk vilje og handlekraft.

Batida er klar til at tage arbejdshandskerne på og 
indbyder alle interesserede til at være med. Vi har 
stedet. Vi har erfaringen. Vi har et godt netværk. Vi 
mangler pengene og den politiske opbakning.

At etablere en lovlig   
 teatersal En koordineret dialog mellem 

kommune, tilskudsgivere og 
kulturbranchen

Alle kulturelle oplevelser, som ikke er en tur i Fisketorvets biograf, er 
relevante. Som professionelle pædagoger er det vores opgave at give 
børnene de oplevelser, som de ikke selv ville vælge.”

Pernille Ruben Hansen, afdelingsleder, Kringlebakken”

Hvad mangler vi?



Forberedelser til 
Teater fra Månen
Foto / Ditte Valente



Stationær drift rummer en anden økonomi end 
den vi har været vant til. Hidtil har Batidas økonomi 
været baseret på egenindtægt fra salg af turné  fore
stillinger, samt projekt og driftsstøtte fra  Kultur
ministeriet.

På sigt vil vi gerne have status som et lille storby
teater i Købenahvns Kommune/ Bispebjerg bydel.
Som lille storbyteater vil vi kombinere vores hidti
dige aktiviteter og den dermed forbundne økonomi, 
med et tilskud til en stationær drift som imøde
kommer områdets behov.

Denne skrivelse appellerer til at finde en model, der 
tilgodeser denne udvikling.  en oplagt model og 
økonomisk overgangsløsning kunne være en drift 
baseret på :

1/3 støtte fra Statens Kunstråd  
(  1.200.000 kr. )

1/3 egenindtægt ( 1.000.000 kr. )

1/3 kommunal støtte ( 1.200.000 kr. )

et samlet årsbudget for et teater i Bispebjerg ligger 
på 3  3,4 mio.

Vi tror på en konstellation af forskellige samarbejds
partnere samt en egenfinansiering, som gør 
det  muligt for Københavns Kommune at få et 
kvalitetskulturtilbud for ganske få penge. 

og Hvad med pengene?

De syntes, det var så spændende. Der er mange tosprogede, men alle 
havde forstået essensen og syntes, det var godt. Teater er bare en stor 
kulturel oplevelse uanset hvad.”

Emilie Del-Olmo, Guldberg Skole, havde været inde og se ‘Spaghetti’.”



Med Batidas teaterhus vil vi gerne 
være med til at tegne det nye Bispe
bjerg / København nV der i stedet 
for at være et København ‘no where‘ 
bliver til et København ‘go there!’ 

Vi vil med vores særlige 
hus, vores mangeårige 
erfaring med børnekultur, 
vores lokale kendskab og 
forankring og vores inter
nationale bredde kunne 
skabe et unikt kulturtilbud 
for bydelens børn og 
familier. Vi ønsker at være 
med til at skabe en god, 
rar og levende bydel, der 
har noget særligt at byde 
på. en bydel for og med 
borgere der er kulturelt og 
lokalt forankrede.  

Rentemestervej 25A • 2400 København NV
+45 3810 3609 • info@batida.dk • www.batida.dk

2400 
go there!!!

2400 
     no where?

Dette er en beskrivelse af Teatergruppen Batidas visioner om et fremtidigt stationært teater i 
 Bispebjerg Bydel/Nordvest. Idéen er opstået i tæt dialog med lokalområdet og Bispebjerg Lokal-
udvalg. Vi håber, at denne visionsfolder vil skabe interesse for vores projekt – et åbent teaterhus for 
alle i Nordvest.


