Sekretariat og Byudvikling
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Oversigt over indhold og vejledning til ansøgning om at
blive et lille storbyteater 2021-2024
Ansøgningen skal indeholde flg.
1.

Beskrivelse af teatret

Teatrets formål og profil

2.

Organisationsform

Hvordan er teatret organiseret? (selvejende institution, forening, osv.) Er der fx tale om et ensembleteater?

3.

Lokaleforhold

Hvor i København er jeres teater beliggende?
Beskriv de fysiske forhold omkring scenen (størrelse, antal
publikumspladser, scenerummets fleksibilitet, stemning osv.)
Hvordan kan jeres scenekapacitet og øvrige faciliteter anvendes af frie grupper og turnerende teatre?
Hvis I ikke har egen teatersal, bedes I redegøre for, hvor I tidligere har opført jeres forestillinger, og hvor I ønsker at opføre
dem i fremtiden.

4.

Placering i det københavnske teaterbillede
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Hvis I betragter det københavnske teaterbillede som en bred
vifte af forskellige teatre, der spænder fra smalle forestillinger
til det bredt favnende, hvor ville I så placere jer selv?
Beskriv på hvilken måde jeres teater er unikt i forhold til hovedstadens øvrige teatre.

5.

Repertoire

Hvilke forestillinger er opført i de seneste tre sæsoner og
hvilke forestillinger er planlagt?

6.

Publikumssammensætning

Beskriv teatrets målgruppe og aktuelle publikumssammensætning.

7.

Belægningsprocenter
/publikumsantal:

Jeres gennemsnitlige belægningsprocenter de seneste tre
sæsoner, og antallet af solgte billetter de seneste tre sæsoner.
Hvor meget har I udlånt jeres faciliteter?

8.

Økonomi

Har teatret modtaget tilskud fra offentlige eller private tilskudsydere indenfor de seneste tre sæsoner? I givet fald fra
hvem og hvilke beløb?
Hvad vil jeres tilskudsbehov være, hvis I bliver lille storbyteater? Hvilket aktivitetsniveau kan I tilbyde? (Egenproduktioner,
gæstespil, antal spilledage/forestillinger, andet)
I bedes venligst indsende:
•
Budget for et år som lille storbyteater (2019-priser)

9.

Administrativt
samarbejde

Indgår jeres teater i et administrativt samarbejde med andre
teatre, eller andre institutioner? Eksempelvis om markedsføring, billetsalg, organisering af festivaler el. andet?

10. Nye publikumsgrupper

Arbejder I med at styrke kontakten til skoler og daginstitutioner?
Hvad gør I for at tiltrække nye publikumsgrupper?

11.

Hvad er teatrets mål for den 4-årige periode, hvis I bliver lille
storby-teater?

Fremtid

BILAG der skal vedlægges
ansøgningen:

•
•
•

Teatrets vedtægter
Seneste regnskab (underskrevet af ledelse og bestyrelse)
Seneste budget (underskrevet af ledelse og bestyrelse)

Sekretariat og Presse
Sekretariat Rådhus
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V
EAN-nummer
5798009780515

