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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Lars Seeberg, Tina Tarpgaard, Marianne Klint, Andreas Garfield 

Afbud fra udvalget: 

Leiv Arne Kjøllmoen 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Kirsten Sylvest (punkt 1-3), Ane Alsløv (punkt 4-7) og Ann Berit Sourial (ref.). 

Godkendt af udvalget den: 14. september 2020 

 

Dagsorden 

 Sagsfremstillings nr. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Behandling af udkast til egnsteateraftaler 334 

3. Henvendelse vedr. Black Box Theatre 335 

4. Evaluering af fokusområder ift. Statens Kunstfonds vision og mission 336 

5. Statens Kunstfonds årsberetning og statistik 337 

6. Eventuelt 

7. Mødets gang 

24. august 2020 

 

 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst 

Møde nr. 26 

Mødedato: 24. august 2020 

Tidspunkt: 9.30-17.00 

Lokale 3.15 N.H. Ørsted Pedersen, 3. sal 

 

Afbud fra Leiv Arne Kjøllmoen  

 

 



 

Side 2 

To punkter som var på dagsordenen til udvalgets møde den 25. august blev flyttet til dette møde: 

 Udviklingsplatformen 

 Open call åben kurateret scene 

 

Referat 

1 Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen med to ekstra punkter, som blev flyttet fra dagsordenen til 

møde nr. 27. 

2 Behandling af udkast til egnsteateraftaler 

Udvalget besluttede, at der var inhabilitet i disse tilfælde: 

 Marianne Klint i forhold til Mungo Par 

 Andreas Garfield i forhold til Himmerlands Teater 

 Leiv Arne Kjøllmoen i forhold til Sjællands Teater 

 Lars Seeberg i forhold til Opera Hedeland 

Udvalget behandlede 27 udkast til egnsteateraftaler og 

 Besluttede, at alle teatrene kan godkendes som professionelt producerende teatre 

 Besluttede at godkende 26 af udkastene til egnsteateraftaler med enkelte supplerende 

kommentarer 

 Udvalget kunne ikke godkende udkast til aftale vedrørende Opera Hedeland på det 

foreliggende grundlag, idet aftalen ikke opfylder alle lovgivningsmæssige krav. Udvalget 

besluttede at tilbyde at behandle et justeret udkast på et senere møde 

3 Henvendelse vedr. Black Box Theatre 

Udvalget besluttede at sende svar på henvendelse fra Christian Didriksen.  

4 Evaluering af fokusområder ift. Statens Kunstfonds vision og mission 

Udvalget drøftede fokusområderne for udvalgets perioden i forhold til Statens Kunstfonds 

vision og mission, og besluttede at beskrive udvalgets strategi vedrørende børn og unge mere 

eksplicit i dokumentet med udvalgets fokusområder. 

5 Statens Kunstfonds årsberetning og statistik 

Udvalget drøftede Statens Kunstfonds årsberetning og statistik og konstaterede, at de tal, der 

kan trækkes fra systemerne, ikke er tilstrækkelige og er misvisende. 

Dette vedrører fx statistikken vedrørende geografisk spredning og køn. 

 

 



 

Side 3 

6 Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

7 Mødets gang 

Intet til dette punkt. 

8 Udviklingsplatformen 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

9 Open call åben kurateret scene 

Udvalget besluttede at iværksætte en kurateret gæstespilsscene for scenekunstneriske 
projekter og gæstespil i Hovedstaden med frist for ansøgninger den 16. november 2020.  
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