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Ny egnsteateraftale – Teater Vestvolden
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har på møde
den 31. august 2016 behandlet udkast til ny egnsteateraftale mellem
Teater Vestvolden og Hvidovre Kommune for perioden 1. januar 2017
til 31. december 2020.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 5 (BEK nr. 759 af 24/06/2014) træffe afgørelse om, hvorvidt teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater. Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst
skal i afgørelsen af, om et teatret kan godkendes som et professionelt
producerende teater, vurdere om teatrets:


faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau
hos landets øvrige egnsteatre,



økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer sikrer, at forestillinger og aktiviteter kan gennemføres på et professionelt niveau.

Udvalget skal endvidere afgøre, om teatret opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1-4.
Kravene er følgende:


teatret skal have hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner



teatret skal udbyde scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen



teatret skal have minimum 2 produktioner årligt



teatret skal have lokal forankring



teatret skal være professionelt organiseret



teatret skal være helt eller delvist finansieret af en eller flere
kommuner
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teatret skal have et fast spillested i lokalområdet



de lokalefaciliteter, som teatret råder over, skal på forhånd
være aftalt i forbindelse med indgåelsen af aftalen



teatrets primære opgave skal være at producere og opføre
scenekunstforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende
teater, for voksne, børn og unge



teatret kan bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø teatret er forankret i



teatrets virksomhed skal være stationær. Turnévirksomhed
kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter

Endelig skal udvalget have mulighed for at afgive eventuelle kommentarer til det indsendte forslag til egnsteateraftale inden, at den endelige
aftale underskrives af aftaleparterne.
Afgørelser
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har på baggrund af det indsendte materiale godkendt Teater Vestvolden som et
professionelt producerende teater, idet det vurderes, at teatrets faglige
og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau hos landets
øvrige egnsteatre. Det vurderes endvidere, at de økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer sikrer, at teatrets forestillinger og aktiviteter kan gennemføres på et professionelt niveau.
Udvalget har ligeledes truffet afgørelse om, at Teater Vestvolden opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i bekendtgørelsens § 2,
stk. 1-4.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har følgende
supplerende kommentarer til aftaleudkastet:


Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst bemærker,
det af aftaleudkastet fremgår, at Teater Vestvolden udover sin primær opgave med at producere og opføre scenekunstforestillinger
også skal varetage en række øvrige opgaver beskrevet under aftaleudkastets § 4 – bl.a. opgaver som undervisning, arrangere kulturelle arrangementer mv.
Projektstøtteudvalget gør opmærksom på, at et egnsteaters primære opgave at producere og præsentere scenekunstproduktioner, jf.
bekendtgørelsen om egnsteatre. Det kommunale driftstilskud anvendt til øvrige aktiviteter som f.eks. undervisningsforløb og andre
kulturelle arrangementer er udelukkende berettiget til statslig refusion, når disse aktiviteter er i tæt tilknytning til teatres primære
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opgave. Det forudsættes ligeledes at disse aktiviteter altid har afsæt i teatrets scenekunstneriske profil og professionelle scenekunst-kompetencer. Dette gælder også i forhold til professionelle
scenekunstproduktioner, der aktivt inddrager lokalbefolkningen.
Udvalget anbefaler derfor, at følgende tekst tilføjes under aftalens §
4:
Enhver af teatrets aktiviteter skal have afsæt i Teater Vestvoldens
scenekunstneriske profil og involvere teatrets professionelle scenekunst-kompetencer.
Andet
Den endelige underskrevne aftale skal jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 3
(BEK nr. 759 af 24/06/2014) fremsendes til Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst til orientering senest den 31. december
forud for det finansår, hvor egnsteateraftalen træder i kraft.
Af hensyn til Slots- og Kulturstyrelsens mulighed for at beregne og
udmelde størrelsen af den statslige refusion af kommunens driftsudgifter før årsskiftet, henstiller styrelsen til, at kommunen indsender den
endelige underskrevne aftale senest den 30. november 2016.
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