Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Kommunikation

KØBENHAVNS SCENEKUNSTUDVALG

Beslutningsprotokol

For møde i Københavns Scenekunstudvalg

onsdag den 11. september 2013

Til stede: Pauli Ryberg, Nina Malinovski, Rhea Lemann, Tue Biering og Allan Ahmad
Ikke til stede: Birthe Skaarup (afbud) og Simon Strange.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 12. juni 2013
Beslutningsprotokollen blev godkendt.
3. Orientering fra sekretariatet, vedrørende evt. kommende sager på scenekunstområdet
Sekretariatet orienterede om, at vækstscenen Planeten og teaterfestivalen Cph:Stage er med i
budgetforhandlingerne for budget 2014, som foregår lige nu. Sekretariatet vil orientere udvalget om
udfaldet af forhandlingerne.
Derudover kunne sekretariatet fortælle, at Kultur- og Fritidsudvalget på deres næste møde skal
behandle en ansøgning fra Kulturnord Amfiteater om opstartsstøtte på 400.000 til Thors brudefærd
på amfiteatret på Bellahøj.
4. Medlemsforslag fra Simon Strange om ændringer af udvalgets Retningslinjer og
Forretningsgang
Udvalget drøftede forslaget om tilføjelse til begrebet ”Nyskabende teaterproduktioner” i
retningslinjerne, således at det fremgår, at udvalget gerne vil støtte projekter, der nytænker
teateroplevelsen f.eks. ved brug af nye medier.
Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde. Det blev i den forbindelse besluttet, at
sekretariatet udarbejder et notat om projektet Seeatre.com til forelæggelse på næste møde.
5. Stillingtagen til ansøgninger om støtte til scenekunst
Sekretariatets indstilling og udvalgets endelige afgørelse:

2013

1

Voksenteater:
V1. Underskudsgaranti på 11 x 1.000 kr. (11.000 kr.) til Faster Pussycat til 11 opførelser af
forestillingen ”Catastrophic Sex Music” på Bådteatret i perioden 19. – 27. september 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 11 x 2.000 kr. (22.000 kr.).
V2. Underskudsgaranti på 28 x 2.000 kr. (56.000 kr.) til That Theatre Company til 28 opførelser af
forestillingen ”The Woman in Black” i Krudttønden i perioden 23. oktober – 23. november 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 28 x 1.000 kr. (28.000 kr.).
Børneteater:
B1. Underskudsgaranti på 12 x. 1.000 kr. (12.000 kr.) til Teater Refleksion til 12 opførelser af
børneforestillingen ”Skabelse” på Zangenbergs Teater i perioden 1. – 6. oktober 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 12 x 1.000 kr. (12.000 kr.).
Danseteater:
D1. Underskudsgaranti på 12 x 2.000 kr. til Dansk Danseteater til 12 opførelser af
børnedanseforestillingen ”Den Røde Ballon” i Dansehallerne i perioden 14. – 20. oktober 2013.
Afgørelse: Afslag, da der er tale om en genopførelse, og da Scenekunstudvalget ikke støtter
genopførelser.
D2. Underskudsgaranti på 10 x 2.000 kr. (maks. 20.000 kr.) til Dansk Danseteater til 10 opførelser
af forestillingen ”RØD” i Dansehallerne i perioden 10. – 26. oktober 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 10 x 2.000 kr. (20.000 kr.).
D3. Underskudsgaranti på 3 x 2.000 kr. (maks. 6.000 kr.) til dadadans til 3 opførelser af
danseforestillingen ”Busy Bodies” i Dansehallerne i perioden 4. – 7. december 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 3 x 2.000 kr. (6.000 kr.).
Øvrige:
Ø1. Underskudsgaranti på 10.000 kr. til Teater Lucky Motel til 1 opførelse af readingen
”DENGANG – Danskjødiske stemmer 1940-1947” på Dansk Jødisk Museum i oktober 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 10.000 kr.
Ø2. Underskudsgaranti på Garanti 3 x 3.000 kr. (maks. 9.000 kr.) til Glimt til 3 opførelser af
forestillingen ”Empty Steps” på Metropolis Festival under Langebroen på Islands Brygge i
perioden 5. – 7. august 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 3 x 3.000 kr. (9.000 kr.).
Ø3. Underskudsgaranti på 13 x 1.000 kr. (13.000 kr.) til Teateriet Apropos til 13 opførelser af ”En
skraldespandskabaret” på Bådteatret i perioden 17. – 31. august 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 13 x 1.000 kr. (13.000 kr.).
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Ø4. Underskudsgaranti på 27 x 2.000 kr. (54.000 kr.) til Café Liva til 27 opførelser af forestillingen
”Akut Cabaret – en tvangsaktion” på Liva 2 i perioden 5. september – 5. oktober 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 27 x 1.000 kr. (27.000 kr.).
Ø5. Underskudsgaranti på 8 x 2.000 kr. (16.000 kr.) til Mauro Patricelli til 8 opførelser af
teaterkoncerten ”Syng for fremtiden, Ingeborg” på Københavns Musikteater i perioden 21. – 30.
november 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 8 x 2.000 kr. (16.000 kr.).
Ø6. Underskudsgaranti på 7 x 2.000 kr. (14.000 kr.) til Line Paulsen og Nathalie Mellbye til 7
opførelser af projekt ”Zonen#6: De syv ritualer” på syv forskellige lokationer i København i
perioden december 2013 – maj 2014.
Afgørelse: Underskudsgaranti 7 x 3.000 kr. (21.000 kr.).
Ø7. Underskudsgaranti på 12 x 2.000 kr. (24.000 kr.) til Global Stories til 12 opførelser af
forestillingen ”Made in India” på Teater Grob i perioden 16. – 24. november 2013.
Afgørelse: Underskudsgaranti 12 x 2.000 kr. (24.000 kr.).

2014
Voksenteater:
V3. Underskudsgaranti på 15 x 2.000 kr. (30.000 kr.) til Why Not Theatre Company til 15
opførelser af forestillingen ”WIT” på Bådteatret i perioden 6. – 22. marts 2014.
Afgørelse: Underskudsgaranti 15 x 1.000 kr. (15.000 kr.).
V4. Underskudsgaranti på 19 x 2.000 kr. (38.000 kr.) til Teater Rio Rose til 19 opførelser af
forestillingen ”Hun Han Høn – en forestilling om køn” på Husets Teater med premiere den 19.
marts 2014.
Afgørelse: Underskudsgaranti 19 x 2.000 kr. (38.000 kr.).
V5. Underskudsgaranti på 20 x 1.000 kr. (20.000 kr.) til Ann-Sofie Bertelsen til 20 opførelser af
forestillingen ”Kære far, forstå mig ret …” på et teater i København i sensommeren 2014.
Afgørelse: Underskudsgaranti 20 x 1.000 kr. (20.000 kr.).
Danseteater:
D4. Underskudsgaranti 13 x 1.000 kr. (13.000 kr.) til Pernille Garde til 13 opførelser af
danseforestillingen ”Lost Memories” på Københavns Musikteater i perioden 1. – 12. april 2014.
Afgørelse: Underskudsgaranti 13 x 1.000 kr. (13.000 kr.).
D5. Underskudsgaranti på 36 x 1.000 kr. (36.000 kr.) til Gazart til 36 opførelser af
børnedanseforestillingen ”Æble-3-2-1” på Zangenbergs Teater i perioden 8. april – 4. maj 2014.
Afgørelse: Underskudsgaranti 36 x 1.000 kr. (36.000 kr.).
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Øvrige:
Ø8. Underskudsgaranti på 20.000 kr. til CICC til ”Copenhagen International Choreography
Competition” på Stærekassen Teater i perioden 18. – 19. april 2014.
Afgørelse: Afslag på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det
økonomiske råderum.
6. Åben Scene
Udvalget drøftede punktet med udgangspunkt i den nyligt vedtagne tillægsaftale i staten pr. 5.
september 2013, hvor midlerne øremærket til Åben Scene bliver anvendt til en pulje.
Udvalget besluttede at drøfte punktet på næste møde, samt at opfordre medlemmerne til at komme
med oplæg til diskussionen. Sekretariatet sender en mail ud til medlemmerne om dette inden næste
møde, og sammensætter efterfølgende medlemmernes input i et diskussionsoplæg.
7. Drøftelse af støtte til produktioner på statsstøttede teatre
Punktet blev udskudt på sidste møde.
Punktet udskydes til næste møde.
8. Meddelelser om afslag og udbetalinger siden sidste møde
Blev taget til efterretning.
9. Eventuelt
Sekretariatet finder 3 datoforslag til en julefrokost i december uden udvalgsmøde. Det blev til
gengæld besluttet at lægge et temamøde om Åben Scene i forbindelse med julefrokosten.
Nina melder afbud til næste møde 6. november 2013.
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