
Åbent brev til Folketingets Kulturudvalg:  

Teater skal ikke kun være for de rige  

En af Mette Bocks sidste gerninger som kulturminister var at gennemføre en reform på scenekunst-

området. Denne reform finansieres ved at skære i puljen til formidlingstilskud. På baggrund af de politiske 

forhandlinger blev tilskud til børn og unge samt teaterforeninger friholdt, mens tilskud til formidling af 

billetter til voksne skal reduceres med 46 %. Dette har katastrofale følger for teatrenes muligheder for at nå 

et andet publikum end de mest velstillede danskere. Det vil også på sigt medføre, at forestillinger får en 

kortere levetid og ikke f.eks. genopsættes, fordi der er mere sikker økonomi i at søge produktionsstøtte end 

i at have lange spilleperioder. Dette vil vi gerne uddybe nedenfor.  

I forbindelse med scenekunstreformen blev midlerne til at løfte 3 egnsteatre taget fra den mest 

demokratiske af teaterbranchens støtteformer, nemlig Formidlingsordningen. Formidlingsordningen er 

demokratisk, fordi støttegrundlaget er baseret på billetsalget og dermed har et kriterie, der er ens for alle, 

uanset hvor etableret man er som teaterkompagni.   

Formidlingsordningen har to formål. For det første sikrer den formidling af og lettere adgang til teater for 

publikum. Hovedparten af tilskuddet bruges til at dække teatrenes forskellige rabatter til publikum og er 

således en direkte støtte til, at alle lag i befolkningen kan opleve teater.  

Teatrene giver ikke rabat for sjov, men for at understøtte bestemte befolkningsgruppers mulighed for 

teaterbesøg. Det kan være grupper af studerende, grupper fra arbejdspladser eller aftenskoler, som med 

teaterbesøget både understøtter det sociale fællesskab og får mulighed for at reflektere over deres eget liv 

i oplevelsen af en forestilling.  

Teatrene giver også rabat til dem, der kommer ofte i teatret. Det er kvinderne med ”den grå page” og 

mange andre, som er kulturelt nysgerrige og som fortæller om deres oplevelser og dermed sikrer en 

levende diskussion af kunst og kultur. Gang på gang viser markedsføringsundersøgelser, at det stærkeste 

argument for en kulturoplevelse er den personlige anbefaling. Derfor er disse kulturbærere vigtige for 

teatrene på samme måde, som de er vigtige for deres eget lokalsamfund og alle dem, som de hver især 

inspirerer til kulturoplevelser.  

Endelig giver de nuværende satser i Formidlingsordningen mulighed for at differentiere rabatterne. 

Teatrene har med ordningen mulighed for at lave særtilbud til alle mulige målgrupper lige fra line-dance 

klubben til demensramtes pårørende alt afhængig af forestillingens tematik. Mange teatre påtager sig et 



stort socialt ansvar, fordi de ved at mødet med kunst og kultur kan være livsomvæltende for den enkelte. I 

denne sammenhæng spiller den reducerede billetpris en stor rolle for, at det overhovedet er muligt for de 

relevante målgrupper at opleve forestillingen.  

For det andet sikrer Formidlingsordningen et længere liv for de kunstnerisk vellykkede forestillinger. At 

skabe kunst er altid risikofyldt. Derfor har vi Statens Kunstfond, som vurderer og støtter de forestillinger, 

som har potentiale til at blive kunstnerisk forløste og som kan ramme et publikum. Men støtten fra 

Kunstfonden dækker kun selve produktionen og ikke de omkostninger, som følger med en spilleperiode. 

Professionelle skuespillere, sceneteknikere osv. skal have løn, hver gang de optræder. Her er 

Formidlingsordningen med til at skabe et økonomisk fundament for, at de kunstnerisk vellykkede 

forestillinger kan få et længere liv og nå et større publikum.  

Alle teaterkompagnier skaber deres forestillinger for et publikum og med overvejelser om, hvem det 

publikum er. Formidlingstilskuddet har sikret, at disse overvejelser ikke drejer sig om, hvordan man 

indfanger den begrænsede målgruppe, som har råd til at betale 500 kr. eller mere for en billet. Tværtimod 

er kunstnerisk frihed, at man som teatermenneske kan gribe de problemstillinger, absurde situationer eller 

følelseskomplekser, som ligger i tiden og som bliver udfoldet i mødet med publikum.  

Der er – hånden på hjertet – ikke de store billetindtægter i en forestilling om Grevinde Danner eller om 

Kundby-pigen i ”Pigen med bomberne”. Til gengæld er der masser af fortælling om vores historie og samtid 

med det særlige greb, som teatret kan nemlig at stille et rum til rådighed, hvor den enkelte kan spejle sig i 

den historie, som fortælles og dermed se sig selv i fællesskabet og samfundet.  

Når Formidlingsordningen beskæres så voldsomt i tilskuddet til at nå et bredere voksenpublikum, som det 

er tilfældet med den seneste reform, så fjernes incitamentet for teatrene til at tænke i de publikums-

grupper, som har brug for teatret. I stedet tvinges teatrene til at tænke i de målgrupper, som teatrenes 

økonomi har brug for. Dermed gives de fortællinger og forestillinger, som spejler livet og samfundet i 

Danmark sværere vilkår end musicals og andre forestillinger, der kan tiltrække publikum til høje billetpriser, 

fordi de er baseret på kendte historier.  

Vi snakker om en reduktion af formidlingstilskuddet på 9 mio. kr. Knap nok synligt på en finanslov, men et 

afgørende beløb for den danske teaterbranche – både for de statsstøttede, de kommunalt støttede og de 

projektstøttede, som alle står lige i tildelingen af formidlingstilskud. Vi appellerer til Folketingets 

Kulturudvalg om at mindske eller tilbagerulle denne besparelse.  

 


