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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Lars Seeberg, Tina Tarpgaard, Marianne Klint, Leiv Arne Kjøllmoen og Andreas Garfield  

 

Afbud fra udvalget: 

- 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Ane Alsløv (punkt 1-7, 9-11), Leila Munk-Jensen (punkt 9), Trine Funder Egede (punkt 8), Bo Hansen 

(punkt 12) og Ann Berit Sourial (ref.). 

Godkendt af udvalget den: 10. november 2020 

 

Dagsorden 

 Sagsfremstillings nr. 

Kl. 9.00-12.00 (pause 10 min. kl. 10.00 og kl. 11.00) 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 374 

3. Nyt fra bestyrelsen, udvalg og Slots- og Kulturstyrelsen 

4. Driftsaftaler små storbyteatre 375 

5. Behandling af rev. udkast egnsteateraftale vedr. Opera Hedeland  376  

30. oktober 2020 

 

 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst 

Møde nr. 29 

Mødedato: 30. oktober 2020 

Tidspunkt: 9.00-16.00 

Skypemøde 

 

Kl. 13.00: Møde med Turnéteater.dk 

 

 

 



 

Side 2 

6. Kvalitetsudvikling på egnsteatre - diverse 377 

7. Egnsteaterkonference 2020 378 

Kl. 13.00 (pause 10 min. kl. 14.00 og kl. 15.00) 

8. Møde med Turnéteater.dk 379 

9. Scenekunstens årsmøde 2021 380 

10. Opfølgning på dialogmøde med dansebranchen 381 

11. Planlægning af internt seminar 382 

12. Ansøgningsvejledning til scenekunstpuljen 383 

13. Beslutninger siden sidste møde 384 

14. Meddelelser 385 

15. Næste møder 386 

16. Eventuelt 

17. Mødets gang 

Ekstra punkt. Formidling af turnéteater i coronatid 387  

Kl. 16.00: Mødet slutter 

 

Referat 

1 Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

2 Økonomi 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

3 Nyt fra bestyrelsen, udvalg og Slots- og Kulturstyrelsen 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

4 Driftsaftaler små storbyteatre  

Udvalget afgjorde, at der var inhabilitet i disse tilfælde: 

- Leiv Arne Kjøllmoen i forhold til Teatergrad 

- Andreas Garfield i forhold til Teatergrad 

- Andreas Garfield i forhold til Teater V 



 

Side 3 

- Marianne Klint i forhold til S/H 

Udvalget afgjorde, at alle 15 teatres virksomhed jf. de indsendte driftsaftaler til små 

storbyteatre i henholdsvis Københavns Kommune og Aalborg Kommune kan karakteriseres 

som professionel. 

Udvalget havde ingen supplerende kommentarer til de indsendte driftsaftaler. 

5 Behandling af rev. udkast til egnsteateraftale vedr. Opera Hedeland   

Udvalget afgjorde, at Lars Seeberg var inhabil i forhold til Opera Hedeland. 

 

Udvalget godkendte det reviderede udkast til egnsteateraftale vedrørende Opera Hedeland for 

perioden 2021-2024.  

6 Kvalitetsudvikling på egnsteatre - diverse  

Udvalget vurderede 

- at de ikke havde modtaget tilstrækkelig mange kvalificerede ansøgninger 

- at de støttede aktiviteter udmønter det lovgivningsmæssige formål 

Udvalget godkendte udkastet til revideret ansøgningsvejledning til ansøgningsfristen 1. maj 

med få ændringer.  

 

Udvalget besluttede at bevilge 625.000 kr. til iværksættelse af evalueringer af egnsteatre i 

2021. På møde primo 2021 træffer udvalget endelig afgørelse med hensyn til hvilke konkrete 

egnsteatre, der skal evalueres. 

7 Egnsteaterkonference 2020  

 

Udvalget aftalte indholdet af udvalgets oplæg den 8. december på årets 

egnsteaterkonference. 

8 Møde med Turnéteater.dk  

Udvalget holdt møde med Turnéteater.dk og 

- tog orienteringen til efterretning 

- tog udkast til årsrapport til efterretning 

- besluttede at give Turnéteater.dk tilskud på 40.000 kr. 

9 Scenekunstens årsmøde 2021 

Udvalget 

- drøftede temaet og kom med ideer og kommentarer til temaet 

- udvalget besluttede at afsætte 15.000 kr. til årsmødet 2021 

- besluttede, at de igen vil bidrage yderligere til en gæsteforestilling, når der ligger 

konkret forslag 

 



 

Side 4 

10 Opfølgning på dialogmøde med dansebranchen  

Udvalget  

- drøftede oplægget til dialogmøde den 11. december og tog det til efterretning 

- besluttede at give honorar på i alt 4.000 kr. til Institute of Interconnected Realities (IIR) 

til mundtligt oplæg på mødet inkl. et skriftligt dokument 

11 Planlægning af internt seminar  

Udvalget besluttede at afholde internt seminar den 26. og 27. januar 2021 og drøftede emner 

til seminaret. 

12 Ansøgningsvejledning til scenekunstpuljen  

 

Udvalget godkendte den tilrettede ansøgningsvejledning i forhold til ansøgningsfristen 15. 

januar. 

13 Beslutninger siden sidste møde  

Beslutningerne blev taget til efterretning. 

14 Meddelelser  

Meddelelserne blev taget til efterretning. 

15 Næste møder  

Mødet den 16. november aflyses. 

16 Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

17 Mødets gang 

Det fungerer godt med 10 min. pauser hver time og en god frokostpause. 

Der var en del driftsforstyrrelser på Skype ved dette møde. 

Ekstra punkt. Formidling af turnéteater i coronatid 

Udvalget besluttede at give afslag til ansøgningen. 
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