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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Sine Tofte Hannibal, Andreas Vetö, David Price, Carsten Wittrock. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent: 

Bodil Høgh, udvalgssekretær. 

Godkendt af udvalget den: 16. august 2022 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Emner fra indledende møder i udvalget 

3. Musikdramatisk scene Sort Hvid - opfølgning på møde 22. juni 2022 

4. Evaluering af uddeling af puljen ’Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst’ 

5. Mødets gang 

6. Eventuelt 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Emner fra indledende møder i udvalget 

Udvalget drøftede musikdramatikken og det tværæstetiske set i forhold til de generelle 

kunstneriske tendenser for det tværæstetiske i Danmark og internationalt. Desuden forsøgte 

udvalget at se på aktørerne og deres vilkår og trivsel, geografisk spredning samt området for børn 

og unge. 

3. Musikdramatisk scene Sort Hvid – opfølgning på møde 22. juni 2022 

Udvalget evaluerede mødet hos Sort Hvid og drøftede opfølgning. 

 

15. august 2022 

 

 

Musikdramatisk Udvalg 

Møde nr. 3 

Mødedatoer: 10. august 2022 

Tidspunkt: kl. 9 - 15  

Sted: Mødelokale 2 

 



 

Side 2 

4. Evaluering af uddeling af puljen ’Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst’ 

Udvalget evaluerede uddelingen af puljen, herunder overlap til andre puljer og områder, 

projekternes økonomi, ansøgninger fra store musikinstitutioner samt ansøgningsfristen i forhold til 

andre relevante puljer. 

Udvalget besluttede at præcisere formuleringer i ansøgningsvejledninger om geografi og 

bæredygtighed samt at indføre et felt i ansøgningsskemaerne til afkrydsning af geografi for 

opførelse af forestillinger. Desuden vil udvalget gerne fremover kunne skelne ansøgere med 

projekter rettet mod børn og unge. 

Derudover besluttede udvalget at undersøge mulighederne for at flytte ansøgningsfristen fra forår 

til efterår fra 2023 for at tilpasse fristen til Projektstøtteudvalget for Scenekunsts frister og desuden 

at få de ansøgte projektperioder til i højere grad at følge puljens økonomi. 

5. Mødets gang 

De kommende udvalgsmøder blev fastlagt til 21. september 2022 og 4. maj 2023. 

6. Eventuelt 

Udvalget gennemgik de administrative afgørelser om projektændringer siden sidste møde. 
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