
Teaterbestyrelseskonference 2020 

VIMMELSKAFTET 27 / 4300 HOLBÆK / RING 59431777 / INFO@HET.DK / HOLBÆKTEATER.DK  
 

 

Bag scenen i bestyrelsesarbejde  
– om værktøjer, viden og særlige udfordringer for teaterbestyrelser 
 
 
P R O G R A M 

Torsdag d. 16. januar 2020 
 
10:00-10:45 

 

Kaffe på kanden på Holbæk Teater 
 

10:45 Velkomst 
- Få hilst på de andre deltagere 

 
11:15 Dagen sættes i gang….. 

 
11:30 Kulturpolitisk debat – hvilken rolle spiller scenekunsten samt dens vilkår og institutioner i 

den (kultur)politiske dagsorden? 
- Vi har inviteret en række kulturpolitikere til debat. Det endelige panel af deltagende 

politikere offentliggøres på hjemmesiden i januar.  

 
12:45 F R O K O S T 

 
13:30 3 oplæg – pulsen på branchen:  

- Lene Struck-Madsen om APPLAUS og publikumsudvikling – www.applaus.nu 
Lene Struck-Madsen er projektleder på APPLAUS, der offentliggør en ny stor undersøgelse 

om publikumsudvikling sidst i januar 2020.  

 

- Ditte Darko om psykisk arbejdsmiljø i teaterbranchen – www.dittedarko.dk  
Ditte Darko er psykolog og har arbejdet sammen med Dansk Teater om 

”Gråzonerapporten”, der udpeger hvor teaterbranchen er særlig ift. psykisk arbejdsmiljø. 

 

- Rikke Juellund om egnsteaterevalueringerne – www.linkedin.com/in/rikkejuellund/ 
Rikke Juellund er en af de 5 evaluatorer, som har gennemført seneste omgang af Statens 

Kunstråds evalueringer af egnsteatre. Teatrenes bestyrelser har særligt fokus i sådan en 

evaluering.  

 

15:00 K A F F E P A U S E 
 

15:30 Samtalesalon – mød deltagere fra andre bestyrelser 
- Holbæk Teaters bestyrelse har formuleret relevante spørgsmål til drøftelse i grupper 

  
16:30 Oplæg v/ Nikolaj Bøgh: ”Bestyrelsens lobbyarbejde” – om politisk netværksopbygning, 

kommunikationsstrategier og ”do’s and don’ts” 
- Nikolaj Bøgh er Public Affairs Director hos Grace Public Affairs A/S og 

kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kommune (K) – www.grace-pa.com 

 
17:30 Opsamling på dagen – og vi ses i aften! 

 
17:45  …..En god pause, hvor der blandt andet skal tjekkes ind på hotel  

 
19:30 Middag på Maskinværkstedet i Holbæk, en del af restaurant SuRi 

 
 

http://www.applaus.nu/
http://www.dittedarko.dk/
http://www.linkedin.com/in/rikkejuellund/
http://www.grace-pa.com/
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P R O G R A M 
Fredag d. 17. januar 2020 
 
9:00-9:15 

 

Kaffe på kanden på Holbæk Teater til morgentrafikanter 
 

9:15 Godmorgen 
 

9:30 Oplæg v/Rikke Østergaard: ”En succesfuld bestyrelse” - om persontyper, medindflydelse og 
forventningsafstemning i et godt bestyrelsesarbejde 

- Rikke Østergaard er indehaver af firmaet Erhvervssociologen. Hun er sociolog, forfatter og 
underviser på nogle af landets førende bestyrelsesuddannelser – 
www.erhvervssociologen.dk 

 
10:45 K A F F E P A U S E 

 
11:00 Tema-samtaler 

- A: ”Kunst og kvalitet – hvordan kan bestyrelsen tage del i snakken?”  
Skal bestyrelsen holde sig fra den kunstneriske produktion? Kan en bestyrelse stille værdifulde spørgsmål 

til kunstnerisk produktion og repertoire? Er der en vigtig grænse at trække mellem kunst og strategi? 
Berøringsangst eller armslængde…eller noget andet?  

 

- B: ”Hvordan er man de lokales teater? – hvordan er man et lokalt teater?” 
Hvordan inddrager man de lokale i teatrets hverdag eller i den kunstneriske produktion? – hvis man vil 

det! Hvad stiller den lokale kommune eller anden tilskudsgiver af krav? Hvordan drives det gode lokale 
samarbejde, og hvilken værdi giver dette til de forskellige parter? Hvilken værdi giver det til 

scenekunsten?  

 

- C: ”Honorar eller frivillighed – hvad giver den bedste kvalitet i bestyrelsesarbejdet?” 
Er honorar en velkommen motivation, eller hvis man er mere til frivillighed, hvad er det så, der driver 
bestyrelsesmedlemmer? Er der værdifulde mellemveje, hvor bestyrelsesmedlemmer kan tage sig betalt 
for særligt arbejde? Hvad er et rimeligt honorar - pengene kan jo kun tages fra den kasse, der også skal 
bruges til kunst? - eller er der en anden måde at se det på? 

 
Tema-samtalerne er samtale og udveksling om et fastsat tema med en tovholder. Hver deltager 
vælger sig ind på et af de tre temaer i forbindelse med tilmelding/billetkøb. 
   
 

12:00 F R O K O S T 
 

12:45 Panel – gode værktøjer og måder i bestyrelsesarbejdet 
- Et panel af bestyrelsesmedlemmer fra forskellige teatre præsenterer gode idéer og 

erfaringer.  
 

13:45 K A F F E P A U S E 
 

14:00 Oplæg v/ Lars Rix: ”Skal bestyrelserne blande sig i den offentlige debat? Ja da!”- om 
fremtidens kulturpolitiske udfordringer 

- Lars Rix er redaktør og journalist på kulturnyhedsmediet KULTURMONITOR – 
www.kulturmonitor.dk  

 
15:15  Afrunding 

 
16:00 Farvel og sandwiches til turen hjem  

 

 
Ret til ændringer i dette program forbeholdes! 

http://www.erhvervssociologen.dk/
http://www.kulturmonitor.dk/

