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Pulsen på branchen

”
TAK FOR SIDST!

12 Lobbyarbejde er ikke en loppetjans

Den 16. og 17. januar 2020 afholdtes Teaterbestyrelseskonferencen 2020. Det var den
anden i rækken – første gang var i 2015. Ud af landets pt. 29 egnsteatre og 21 små storbyteatre var 21 af disse teatre repræsenteret med bestyrelsesmedlemmer eller teaterledere.
Enkelte projektteatre og andre kulturinstutioner var også tilstede.

14 En succesfuld bestyrelse: Spil hinanden stærke

”Et stort tak for sidst fra mig til alle jer, der deltog. Det har været er berigende at møde andre,
der arbejder med bestyrelsesarbejde på de andre teatre og givende at kunne dele erfaringer
og arbejdsmetoder. Skønt, at gense bestyrelsesmedlemmer fra sidste konference, og lige så
skønt at skabe nyt netværk, jeg kan bruge fremover.” – Hans Michael, bestyrelsesformand
på Holbæk Teater og medvært på konferencen.

16 Opsamling af temasamtaler

Vi har her i magasinet skabt et sammendrag i ord og billeder af de to dage, som satte
teaterbestyrelsesarbejdet i perspektiv med debatter, oplæg og nyeste viden. Du vil du støde
på ”Huskekroge” og spørgsmål til videre refleksion i jeres teaterbestyrelser.

20 Bland jer! Det er slut med "at sidde" i bestyrelsen
22 Deltagerreaktioner: Hvad tager jeg med mig hjem?

PS:

Magasinet her kan med fordel
gives til nye bestyrelsesmedlemmer
for en hurtig indføring i de
mange facetter, der er i at være i
bestyrelsen for et teater.

“Som med alting her i livet gælder det, at det kræver opmærksomhed og kærlighed at få ting til
at lykkes. Det samme gælder på bestyrelses- og ledelsesniveau. I planlægningen af Teaterbestyrelseskonferencen 2020 var det derfor vigtigt for os, at deltagerne fik masser af energi,
inspiration og konkrete værktøjer til det fortsatte bestyrelsesarbejde rundt om på landets
teatre. Med den største respekt for, at deltagerne river to dage ud af kalenderen, fri fra arbejde
og væk far familien.” – Kristoffer Møller Hansen, teaterleder på Holbæk Teater og
idémager bag konferenceren
Så derfor: TAK til alle der deltog på konferencedagene og bidrog til en levende og vigtig
debat om visioner for teatrene, udfordringer og glæder i bestyrelsesarbejdet. Vi håber også I
fik føjet nye kontakter til jeres ”balkort” for videre sparring og netværk.”
Bedste hilsner
Kristoffer Møller Hansen og Brian Kristensen, teaterledere, Holbæk Teater
Hans Michael Larsen, bestyrelsesformand, Holbæk Teater

Konferencen er støttet af
Projektstøtteudvalget for Scenekunst under

REDAKTION
Marianne Ruben Eikers

LAYOUT
Holbæk Teater

FOTO
Mie Neel

HENVENDELSER
Holbæk Teater, info@het.dk

”

”Det var dejligt at mærke energien og engagementet blandt
deltagerne. De havde i den grad
lyst til at tale med hinanden.”
- Rikke Giselsson,
projektleder og facilitator
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KULTURPOLITISK DEBAT:

”

Hvad skal
vi med kultur?

Man forstår jo i grunden
aldrig helt sig selv som
menneske, men kunsten
kan hjælpe én på vej.

Meningsforskellene var til at mærke, da de tre paneldebattører havde sat
hinanden stævne i konferencens åbningsdebat. De tre debattører var:
direktør i Dansk Teater, Louise Stenstrup, kulturordfører for Socialdemokratiet
Jan Johansen og KL’s formand for kulturudvalget, Leon Sebbelin.

”

“Når vi er brede, får vi en løftet pegefinger,
fordi vi ikke er smalle nok. Vi kan ikke både
være styret af økonomi og samtidig have
råd til kun at fokusere på det smalle.”
- Marie Louise L.M. Friderichsen,
bestyrelsesformand, Nørregade Teatret

Louise Stenstrup,
direktør, Dansk Teater

Leon Sebbelin,
KL’s formand for kulturudvalget

- Anker Jørgensen,
tidl. Statsminister (A)

Jan Johansen,
kulturordfører for Socialdemokratiet

Der blev talt om at brede ud og forfladigelse af kunsten, der blev efterlyst klarere visioner
på kulturområdet. Det blev tydeligt, at vejen mellem Christiansborg og teatrene rundt om i
kongeriget indimellem kan være temmelig lang.

HVAD TAGER JEG MED
MIG FRA DEBATTEN?

REAKTION
FRA DELTAGERNE

HUSKEKROGE

“En stor tak til Louise Stenstrup (direktør,
Dansk Teater, red.) for at sætte sine pointer
igennem igen og igen. (…) Og der er en vigtig pointe i,
at kultur ikke kun er kulturudvalgenes opgave, men skal
være på tværs af siloerne i andre udvalg. Og der er ikke
nogen tvivl om, at der mangler samarbejde der.”
- Marie Louise L.M. Friderichsen,
bestyrelsesformand, Nørregade Teatret (Lolland)

• Undersøgelser viser, at scenekunst og
kultur skaber udvikling og værdi på tværs af
områder – såsom børne- og unge, sundhed
og erhvervslivet.

“Det bliver tydeligt, hvor stort spændet er i tilgangen til
kunst mellem en repræsentant fra Socialdemokratiet i
Folketinget (i panelet, red.) og en lokalpolitiker i
deltagerne blandt salen”.
- Bennye Düranc Austring, bestyrelsesmedlem,
Teatret Fair Play (Holbæk)

• Der er et udtalt paradoks mellem faldende
tilskud og de øgede krav om at udbrede
kunsten til flere – samtidig med, at
eksempelvis revyer ikke anses for at være
tilskudsberettiget scenekunst.

• Kulturen tildeles kun 1% af finansloven.
Siden 1962 har der ikke været en mærkbar
udvikling i denne fordeling.

Enige – og milevidt fra hinanden

Louise Stenstrup talte scenekunstens sag og understregede, at kunst og kultur ofte ender
som politiske skåltaler. Som noget der kan files på og skæres i efter behov. I stedet bør vi
betragte kulturen som det bærende element i samfundet. Dét der er med til at binde os
sammen og skabe fælles retning. Det var der for så vidt enighed om i panelet. Til gengæld
var de paradigmer, der blev talt ud fra, milevidt fra hinanden.

VIL DU
DYBERE?

Kulturordfører for Socialdemokratiet, Jan Johansen, mener også at kultur er en vigtig del
af vores velfærd og vil have den bredt mere ud. Men det var ikke scenekunsten, der stod
forrest i hans definition af kultur.
“Det er vigtig, at skelne mellem kultur, som den brede pensel, og kunst som den smalle”,
indskød Gitte Skytte fra salen, bestyrelsesmedlem på Himmerlands Teater. En kommentar,
der fint tydeliggjorde, at scenekunst hurtigt ender i en debat om kultur som samlebetegnelse – sammen med blandt andet idrætslivet. Debatten høstede både anerkendende
nik og provokerede til livlig debat med salen. Holbæk Teaters ”kaste-mikrofon” fløj flittigt
gennem rummet, hvor mange deltagere kom op af sæderne og havde noget på hjerte.

Overlevelsestrangen er stor

Debattens sidste kommentar fik Leon Sebbelin, formand for KLs kulturudvalg:
“Vi har talt meget om penge i denne debat, men der sker virkelig mange spændende ting
rundt om i landet. Så en mere optimistisk vinkel her til sidst er, at trods det nedslående i økonomien så fortjener alt det, der trods alt sker derude, et stort skulderklap,” afsluttede han.

Louise Stenstrup fra Dansk
Teater henviste til Mandag
Morgens undersøgelse af
kultur i følge danskerne
“Mellem Ballet og Biografer –
kultur ifølge danskerne”.
Er du nysgerrig på undersøgelsen, kan du læse mere
her
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PULSEN
PÅ
BRANCHEN

PUBLIKUMSUDVIKLING
– VI SKAL TÆNKE NYT

v/ projektleder i APPLAUS Lene Struck-Madsen

HUSKEKROGE

fra Applaus Publikumsundersøgelse
• Publikumsudvikling er organisationsudvikling. Det er vigtigt,
det sker strategisk på ledelsesniveau og ikke som et projekt på
en fortravlet kommunikationsmedarbejders bord.
• 73% af teatrene arbejder med publikumsudvikling.
De resterende mangler enten ressourcer, viden eller et stærkere
samarbejde med kommunen.

3 nedslag i ny viden i teaterbranchen satte fokus på nogle
vigtige udfordringer at sætte på dagsordenen for både
teaterbestyrelser og -ledelse.

1
2
3

PUBLIKUMSUDVIKLING
– VI SKAL TÆNKE NYT

v/ projektleder i APPLAUS Lene Struck-Madsen

PSYKISK ARBEJDSMILJØ
ER SOM ET ISBJERG

v/ erhvervspsykolog Ditte Darko

EGNSTEATEREVALUERINGERNE

v/ evaluator for Statens Kunstråd Rikke Juellund

1

• Udfordring 1 for teatrene: 69% af teatrene kender ikke
tallene for tilgang af nyt publikum i det forgange år.
• Udfordring 2 for teatrene: 63% har ikke en decideret
strategi for publikumsudvikling

Lene Struck-Madsen, APPLAUS

NY VIDEN OPFORDRER
TIL AT TÆNKE NYT
Et smugkig i en dugfrisk APPLAUS undersøgelse blandt borgere om deres
kulturforbrug, kendskab og vaner viser, at måden teatrene tænker målgrupper skal udfordres. F.eks. har 30% af de adspurgte teatre ”alle” som
deres målgruppe. ”Alle kan ikke betegnes som en målgruppe", siger Lene
Struck-Madsen. På samme måde er den klassiske skelnen i branchen
mellem ”voksne”, ”børn” og ”unge” også alt for bred. "Vi må se på værdier,
demografi, interesser for at blive klogere – og ikke mindst være skarpe på,
hvem vi vil henvende os til som teatre."

SÅDAN GØR VI:

”Vi laver publikumsundersøgelser på webben til folk, der har købt billet. Her spørger vi om
kendskab til CphStage ifm. udvikling af app, festivalpriser og en masse andet. Vi bruger
også billetfeed’et til at segmentere i forhold til programlægning.”
- Morten Krogh, CphStage

VIL DU
DYBERE?
LÆS APPLAUSRAPPORTERNE:
”Publikumsudvikling
i dansk scenekunst
2019” her
”Perspektiver på
publikum” her
(fra januar 2020)
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ
ER SOM ET ISBJERG

2

v/ erhvervspsykolog Ditte Darko

EGNSTEATEREVALUERINGERNE

v/ evaluator for Statens Kunstråd Rikke Juellund

SNAK
OM DET

HVOR LIGGER
HÆMSKOEN?

HVORDAN KAN
I SOM BESTYRELSE…

Ditte Darko fremhævede
pointer fra Gråzonerapporten, som er en
undersøgelse af
gråzoner i film- og
scenekunstbranchen,
der er udarbejdet på
initiativ af en række af
branchens aktører.

DET ER JERES ANSVAR

SNAK
OM DET

Vær bevidste om mulige interessekonflikter,
der kan hæmme sparring og dialog mellem
ledelse og bestyrelse. Er der emner, hvor ikke
alle kan deltage?

• Støtte ledelsens håndtering af udfordringer
i det psykiske arbejdsmiljø?
• Være med til at sikre tydelige
kommunikationsveje i organisationen?

Ditte Darko, erhvervspsykolog

3

Rikke Juellund, evaluator

VÆRD AT BIDE MÆRKE I:
• Psykisk arbejdsmiljø er som et isbjerg – en meget stor del er helt usynlig

UDFORDRINGER
FOR TEATERBESTYRELSER

• Sørg for at have klare kommunikationsveje

• Mellem teaterledelse, bestyrelse og kommune, er der mindst fokus på bestyrelsen

• Tal i bestyrelsen om, hvordan I kan understøtte ledelsens håndtering af
udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø

• Bestyrelsen mangler ofte kunstneriske og/eller kulturelle kompetencer

• Tal om de ledelsesmæssige udfordringer: sammensmeltning af grænser
mellem socialt og fagligt samvær, tydelige roller og ansvarsfordeling,
betydningen af klare rammer og forventninger, jargon, kultur og klare aftaler
om procedurer ved mistanke om krænkelser.

”Ofte bliver bestyrelsen hevet frem i rampelyset, hvis der er dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er et
kildent spørgsmål og det er svært at komme med én enkel løsning, men bestyrelsen har et ansvar.”
- Jens Nielsen, sekretariatsleder i Danske Kulturbestyrelser

Rikke Juellund fremlagde
særlige pointer fra sit
arbejde som evaluator
i den nyeste omgang
egnsteaterevalueringer.

• Forholdet mellem bestyrelsen og kommunen er ofte svagt eller utydeligt
• Der er til tider en misforstået respekt for teaterledernes kunstneriske beføjelser
• Når kommunen er repræsenteret i bestyrelsen, er samarbejdet og dialogen med
kommunen omkring lokale aktiviteter ofte stærkere

UDEN OG UDENOM LEDEREN

”Vi har ”bestyrelsens kvarter” til vores møder, hvor lederen bliver sendt ud.”
- Ole Bested, bestyrelsesformand, Teater Vestvolden
”Vi har skrevet ind i vores personalehåndbog, at man som medarbejder kan gå til bestyrelsen uden om ledelsen,
hvis det er ledelsen, der er problemet.” - Kristoffer Møller Hansen, teaterleder, Holbæk Teater.
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BESTYRELSENS LOBBYARBEJDE

”

TAL IND I
DERES
VIRKELIGHED
”Hvis der er noget politikerne kan lide, så er det tal og
undersøgelser. Gør det kommunikérbart ved at koge
erfaringer fra andre regioner ned til noget, der er
ønskværdigt for jeres region. Alliancer er også en
mulighed på tværs af kulturinstitutioner”,
- Nikolaj Bøgh, oplægsholder og PA Director hos
Grace Public Affairs

HUSKEKROGE
• Aktører: Hvordan ser landskabet ud omkring jeres teater?
Hvem har indflydelse på teatrets rammer og muligheder?
Hvem er jeres ”venner og fjender”?
• Issues: Hvad er vigtigt for aktørerne – og for jer?
Hvilke logikker og politiske interesser er i spil?
• Proces: Kend det politiske maskinrum og vær skarp på vigtige politiske
forhandlinger og dagsordner – og vær ude i god tid!
• Vær skarp på timing: F.eks. starter den kommunale budgetproces tidligt
på året. Det er en fordel at komme med i forvaltningens budgetforslag.
• Netværk løbende: Plej jeres politiske relationer løbende og i fredstid
– ikke kun, når I har brug for at få noget igennem.
• Tænk udefra og ind! Vær klar på jeres budskaber og hvilke politiske
dagsordener, I skal tale jer ind i.

Lobbyarbejde er ikke
en loppetjans
Kulturpolitik ligger lavt på landspolitisk plan. Det er derfor
vigtigt, at I som teater og bestyrelse kan tale jer ind i de
makrotendenser, der er i jeres kommune. Det kræver, at I er
knivskarpe på, hvilke målsætninger I har som teater, og hvilke
interesser I har i forhold til jeres lobbyarbejde. Vil I blot
fastholde status quo, eller vil I gerne blive omdrejningspunkt
for den lokale kulturpolitiske strategi? Vigtigt er, at I som
bestyrelse og ledelse har en klar vision for, hvordan I vil nå
jeres mål.

DRIK KAFFE MED OS!

”Som lokalpolitiker får vi rigtig mange invitationer. Jeg
oplever, at der ikke er mulighed for den dialog, der skal til
ved at se en forestilling. Invitér os hellere til en kop kaffe
og en snak om jeres teater og visioner. Til en fodboldkamp
kan man begge dele – og det tæller altså bare.” - Jesper
Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget i
Frederikssund Kommune.

GODE RÅD
FRA DELTAGERNE

DRIK KAFFE
MED OS!
Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og
Kulturudvalget i Frederikssund Kommune

SKAB VÆRDI

”En god indgangsvinkel er at tage fat i en, som er byrådsmedlem og økonomiudvalg – det er jeg selv. Så har man en god indgang til de lokale politisk
maskinrum. Og sørg for at skabe værdi for de lokale i byrådet – send gerne en
ekstra invitation til dem med børn og skab dialog den vej. Mange fokuserer på
tilflyttere, men for mig er de vigtigste, dem der allerede bor i kommunen, de er
ambassadører for nye borgere.” - Michael Stegger, bestyrelsesmedlem,
Syddjurs Egnsteater – og byrådspolitiker

VÆR SMART

”Som tidligere kommunalpolitiker, ved jeg bare at det er vigtigt at tænke
”what’s in it for them”. Det handler om at være smart i markedsføringen ved at
tale ind i dagsordener de har, så man ikke ender som en lille ubetydelig sten
henne i hjørnet.” - Marie Louise LM Friderichsen, bestyrelsesforman,
Nørregade Teatret

SKAB VÆRDI
Nikolaj Bøgh, PA Director hos Grace Public Affairs

Michael Stegger, bestyrelsesmedlem,
Syddjurs Egnsteater – og byrådspolitiker
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EN SUCCESFULD BESTYRELSE

SAMMEN ER I STÆRKE
”Vi mennesker er flokdyr, vi smitter
hinanden. Det er vigtigt at være sig
det bevidst i forhold til at skabe
tillid i bestyrelsen.”

Spil hinanden stærke

- Rikke Østergaard,
oplægsholder og erhvervssociolog

En af udfordringerne for meget bestyrelsesarbejde er, at vi er blevet for
individualistiske. Faktum er bare, at mennesker er og bliver flokdyr – og
en bestyrelse er bare bedst i flok. Så hvordan spiller vi hinanden stærke?
Det gør vi, ifølge erhvervssociolog Rikke Østergaard, ved at afstemme
forventningerne, være bevidste om forskelle på persontyper og italesætte
ansvarsfordelingen.

Måske kender du allerede din persontype fra tidligere
test i andre sammenhænge. Og der kan være god
viden at hente til jeres samarbejde i bestyrelsen.
Uanset hvilken test, du måske tidligere har taget,
bygger de fleste på Jungs typologier. At kende
persontyperne gør jer skarpe på, hvor jeres
styrker og svagheder er som bestyrelse.

HUSKEKROGE

HVEM ER DU I
OLSEN BANDEN?

• I skal turde tale visioner – lav et drømmescenarie for, hvor I ser jeres teater
• Tal om spilleregler i forhold til tidsforbrug, forberedelse, ansvar
• Gode spørgsmål at stille hinanden i bestyrelsen og ved ansættelse af
nye medlemmer:
- Hvad er dine største styrker og hvad giver dig energi?
- Hvor er du ikke stærk og hvad dræner dig?
- Hvis vi i dine øjne skal være en succes som bestyrelse om 1-2 år,
hvor er vi så henne? Hvordan er samarbejdet?

Rikke Østergaard brugte
Egon (blå), Benny (gul), Kjeld (grøn) og
Yvonne (rød) fra Olsen Banden som eksempler på de fire forskellige arketyper, vi
kan have præferencer for. Vi er alle sammensatte, men vi har ofte præferencer for én af dem.
De fortæller noget om, hvordan vi agerer på en
god dag, når vi er i balance og har mentalt overskud
– og på en dårlig dag, når vi bliver pressede og føler os
stressede.

SNAK
OM DET

HAR I DEN RETTE PALETTE?

• Hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud?
• Er det vigtigt, at alle persontyper er repræsenteret og hvorfor?
• Hvordan kompenserer I for det, I mangler?

Rikke Østergaard, erhvervssociolog
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BESTYRELSENS ROLLE I SNAKKEN
OM ”KUNST & KVALITET”

OPSAMLING AF
TEMASAMTALER

Brian Ahlquist, kultur- og fritidschef, Holbæk Kommune

Jens Nielsen, Danske Kulturbestyrelser

I løbet af de to konferencedage fik deltagerne mulighed for at debattere med
hinanden i små samtalesaloner og tematiske samtaler, som blev opsamlet i
ping pong fra scenen med Kultur- og Fritidschef Brian Ahlquist fra Holbæk
Kommune og Jens Nielsen fra Danske Kulturbestyrelser.

”

”Jeg forventer (som embedsmand, red.), at
bestyrelsen er med til at sikre kvalitet. Man må
se på bestyrelsens kompetencer for at kunne
spille ledelsen stærkere. Og det må være en
bestyrelsesopgave at sikre, at vi sejler i den
rigtige retning, så kan der være andre, der sikrer
indholdet (ledelsen, red.).” - Brian Ahlquist,
kultur- og fritidschef, Holbæk Kommune.

TEMA A

DER ER MANGE KNAPPER AT SKRUE PÅ

”

UDFORDRE ELLER
GI’ ARBEJDSRO
”Jeg sidder i bestyrelsen for et
teater, som har mistet støtten
og har fået ny bestyrelse og
teaterleder. Og teatret har
skulle redefinere sig selv.
Det er hele tiden en balance
om, hvor langt vi skal gå som
bestyrelse, og hvornår vi skal
trække os og give arbejdsro.
(…) Det er også et eksempel
på en bestyrelse, der nok skulle have været mere på vagt. Vi
bør også gå ind og udfordre
det kunstneriske for at sikre
retning.”
- Anne Rasmussen,
bestyrelsesformand,
Zangenbergs Teater

”

”Man kan ikke tale om kvalitet som samlebegreb. Der er mange parametre, så som faciliteter, lys, lyd, billetsalg… Jeg synes, der er meget,
man som bestyrelse kan gå ind og blande sig i, som er elementer i den
samlede kvalitet. Så det er vigtigt at forventningsafstemme mellem
bestyrelse og ledelse, hvad man kan og vil tale om.”
- Kristoffer Møller Hansen, teaterleder, Holbæk Teater

Highlights

FRA DEBATTEN:

• Bestyrelsen kan godt udfordre på det kunstneriske for at sikre retning uden
at blande sig i indholdet.
• Stil spørgsmål! Selv om bestyrelsen ikke blander sig i den kunstneriske
proces, har bestyrelsen et ansvar for retning og de øvrige, der arbejder på
teatret.
• Som bestyrelse er I med til at ansætte den kunstneriske leder, så det er godt
at have en holdning og viden om den kunstneriske retning, der skal lægges.
• I har en stor spillebane: Som bestyrelse kan I sagtens tale om repetoire
uden at blande jer i det kunstneriske arbejde.
• I er ikke modsætninger: Bestyrelsen og ledelsen. I skal spille hinanden
stærke – ingen er god til alt alene.

SNAK
OM DET
KAN MAN HAVE
EN POST UDEN
AT TAGE PLADS?

Kan man sidde i en teaterbestyrelse, hvis man som bestyrelsesmedlem ikke selv ville vælge at se det,
der produceres?

18

TEMA B

TEATRET SKAL GIVE TILBAGE

19

HVORDAN ER MAN DE LOKALES TEATER?
HVORDAN ER MAN ET LOKALT TEATER?

“

”For mig er det afgørende, at der kommer mennesker i teatret – og at der kommer mange. Og det
er vigtigt, at der kommer noget tilbage i forhold til
de penge, befolkningen er med til at give.” - Willy
Lisby, bestyrelsesmedlem og tidl. byrådsmedlem, Holbæk Teater.

SPØRG, INDDRAG OG SPIL

”Vi har arbejdet med begrebet ’folkelighed’. Som
vandkantskommune flytter de fleste unge væk,
og dem der bliver er ofte dem, der ender på
kontanthjælp. Vi lavede en undersøgelse af de
lokale unges behov, og heraf opstod blandt andet
forestillingen ”Should I stay, or should I go?”. Gå ud
og spørg og lav teater om det, brug deres sprog og
giv befolkningen et selvbillede.” - Gitte Hededam,
bestyrelsesformand, Odsherred Teater.

EN BORNHOLMSK SELFIE

HONORAR ELLER FRIVILLIGHED
I BESTYRELSESARBEJDET

”Vi er begyndt at spille teater om Bornholms historie i en trilogi ud fra devisen, at vi altid er interesserede i os selv. Vi har holdt julemarked på teatret,
hvor vi havde 4.500 mennesker igennem teatret,
og hvor mange aldrig havde været her før. Selv på
små afstande kan der være langt!” - Signe Koefoed,
bestyrelsesformand, Bornholms Teater

TEMA C

HONORAR GIVER IKKE MERE

“

”Honorar skaber ikke merværdi i bestyrelsesarbejdet i sig selv, det tror jeg ikke på.” - Ole Bested,
bestyrelsesformand, Teater Vestvolden

Highlights

FRA DEBATTEN:

Teatre – og bestyrelser – skal indimellem turde slippe
kontrollen:
• Lav et unge-dramaturgiat og lad dem være med til at
udvælge forestillinger (Teatret Masken bruger de unge til
at udvælge til Aprilfestival)
• Sæt også unge i bestyrelsen, som kan tilføre noget nyt
(Teatret Fair Play har en ung fra Holbæk Drama College,
skal være repræsenteret i bestyrelsen)
• Rekruttér via lokale aviser for at få nogle andre profiler
(Syddjurs Egnsteater fik en unik PR & kommunikationsprofil fra Aarhus 2017 ved annoncering i lokalavisen)

Highlights

HONORAR GIVER BEDRE KRÆFTER

FRA DEBATTEN:

• Honorar eller ej – det er vigtigt at adressere det for at
afstemme forventninger
• Danske Kulturbestyrelser anbefaler honorar til bestyrelsen,
men ved også at mange vægrer sig, fordi det er penge, der
går fra kunsten

”Den som flygter fra og frygter alt og intet udholder, han bliver fej. Hvor den som
overhovedet ikke intet frygter, men går løs på alt, bliver dumdristig.” Aristoteles

MIDDELVEJ

HONORAR ER IKKE ET INCITAMENT

”Der er behov for en nuancering, for at vi ikke kommer til at tale frivilligheden ned i honorarsnak. Der
skal være et incitament, selvfølgelig, men det behøver ikke, og bør ikke, være økonomisk.” - Jesper
Wittenburg, fmd. for fritids- og kulturudvalg,
Frederikssund Kommune

• De uhåndgribelige fordele ved at sidde i teaterbestyrelse er
den forøgede sociale kapital, netværket, forskellige
invitationer til arrangementer og forestillinger
• Nogle teaterledere oplever en udfordring ved at kunne stille
krav til deres bestyrelse, når de ikke får honorar – bl.a. i form
af mødestabilitet, forberedelse, engagement o.l.
• 67% af kulturinstitutioner i Danmark giver ikke honorar til
deres bestyrelsesformænd (tal fra Danske Kulturbestyrelser)

DEN GYLDNE

”Gennem honorar kan man få nogle mere kompetente kræfter i bestyrelsen at sparre med som
ledelse.” - Hans Michael Larsen, bestyrelsesformand, Holbæk Teater

• Nogle bestyrelsesmedlemmer mener, at et honorar er med til
at sikre de rette kompetencer og undgå ”Tordenskjolds
soldater”, mens andre synes hele honorarsnakken udfordrer
ejerskabet og frivilligheden til at bidrage til lokalsamfundet.

HVAD ER JERES
FORVENTNINGER
OG DRIVKRAFT

SNAK
OM DET

• Hvilke forventninger har I til hinanden i
bestyrelsen – også som frivillige?
• Hvad er det bedste ved at sidde der, hvor du
sidder? Ofte er det de mere uhåndgribelig ting
og/eller den kunstneriske ledelse, som er
inspirerende at arbejde sammen med.
Hvad er jeres motivation?
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BLAND JER!

DET ER SLUT
MED "AT SIDDE"
I BESTYRELSEN

FREMTIDENS
KULTURPOLITISKE
UDFORDRINGER
KRÆVER
SYNLIGHED
HUSKEKROGE &
ANBEFALINGER
• Tænk teatret som et regionalt kraftcenter
• Vigtigt at teatret åbner sig mod omverdenen og er en aktiv lokal aktør
• Tag pulsen på tidsånden og den offentlige debat og gør nationale
mærkesager til jeres egne
• Flyt noget af fokus fra det kunstneriske arbejde over på formidling
og pressearbejde. Find de gode historier om lokalt samarbejde,
publikumstiltag, sponsoraftaler o.l.
• Slut med at ”sidde” i bestyrelsen! Moderne bestyrelsesarbejde handler i
den grad om synlighed – vær åbne og udadrettede. Bland jer!
• Hav klare linier og kommandoveje til, hvem der udtaler sig til presse og
interessenter. Ikke mindst, hvis I har en verserende sag.

Lars Rix, Kulturmonitor

Lars Rix, Kulturmonitor og tidligere kulturredaktør på
Berlingske, afsluttede konferencen med sit take på
politikernes prioriteter på kulturområdet. Han kom
med sine anbefalinger til, hvordan teaterbestyrelserne ikke bare skal "sidde", men skal ud og gøre sig
gældende i fremtidens kulturpolitiske landskab.

Hvad vil Christiansborg egentlig
med kulturen i den nye reform?
De tre hovedstrømninger er:
• Decentralisering og dermed mere indflydelse ud i kommunerne
• Bredere kultursyn, som er mindre elitært og mere folkeligt
• Kulturen skal være løftestang for andre områder

ODSHERRED TEATER

DE GODE

Odsherred Teaters kommende teaterbygning i en nedlagt Irma-butik i gågaden i
Nykøbing Sj. er et godt eksempel på stærkt
samarbejde mellem ledelse, bestyrelse og
kommune. Teatrets centrale placering har
skabt nysgerrighed blandt en del af lokalbefolkningen, der ellers ikke ville være kommet
i teatret. For kommunen har placeringen spillet
en rolle i forhold til at skabe liv i bymidten, og den
centrale beliggenhed har gjort flere projekter for bl.a.
ældre teatergængere realisérbare.

EKSEMPLER

Baggårdteatret i Svendborg har gjort lignende tiltag
med at rykke fra yderliggende lokation ind til bymidten.
Det handler om at skabe liv i byen.
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HVAD TAGER JEG
MED MIG HJEM?

REAKTION
FRA DELTAGERNE

Gitte Hededam, bestyrelsesformand, Odsherred Teater
”Jeg har været utrolig glad for formen med plads til refleksion og netværk. Man kan godt komme
til at lukke om sig selv og sine holdninger i det daglige bestyrelsesarbejde, så det er fedt at
komme og høre, hvad andre gør.

Mia Dam Blom,
bestyrelsesmedlem,
Rønne Theater

Og så er det vigtigt at turde give slip og lade alt det spændende og skæve blomstre op derude i
landet – i stedet for al snakken om, hvor meget topstyring, der egentlig skal være. I vores bestyrelse har vi reflekteret meget over, hvor stram en kunstnerisk linie, vi skal lægge som bestyrelse.
(…) Vi skal turde sætte det fri også! Og det har været inspirerende at høre de forskellige perspektiver her de sidste par dage.”

Jesper Wittenburg,
formand for fritid- og
kulturudvalget, Frederikssund

Marie Louise L.M. Friderichsen,
bestyrelsesformand,
Nørregade Teatret

(Frederikssund Kommune har netop
fået bevilget penge til et egnsteater i
kommunen)

”Konferencen gav mig et netværk og et
kendskab til andre mindre teatre, som jeg
ikke kunne have fået i samme grad andre
steder.

”Som kommune, der snart skal have et
egnsteater, har det været virkelige inspirerende at høre alle refleksioner og erfaringer
rundt om i landet.”

”Konferencen var givtig
både som ny i bestyrelsessammenhænge, men også
som input til konkrete
direkte omsætbare bidrag
til vores bestyrelse.

Derudover var det faglige indhold utrolig højt,
og jeg gik hjem fyldt op med inspiration, men
også med konkrete værktøjer til fremtidige
tiltag og ikke mindst en stor stolthed over,
hvad vi formår at præstere for dansk scenekunst på de mange lokale egnsteatre.”

Emnerne spændte vidt og
afstedkom en spændende
debat, og jeg har særligt
hæftet mig ved emner
som fordele og ulemper
ved honorar, roller og
opgaver i en bestyrelse,
en bestyrelsens mission,
vision og retning samt
introduktion af nye medlemmer.
Alt sammen noget, som
vi kommer til at diskutere
mere i vores bestyrelse.”

Konferencen er støttet af
Projektstøtteudvalget for Scenekunst under
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