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Tilskud til Drift, sæson 15/16 og 16/17  fra puljen scenekunst voksen   

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har behandlet jeres ansøgning om tilskud til 4-

årig driftsstøtte til sæsonerne 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19. 

Afgørelse 

Teaterforeningen SIGNA får tilskud på 400.000,00 kr. pr. sæson til Drift, sæson 15/16 og 16/17 i 

perioden 01-07-2015 til 30.06-2017.  

 

Projektstøtteudvalget har valgt at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en 

samlet vurdering af projektet/projekterne. Projektstøtteudvalget har prioriteret projektet/projekterne i 

forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler samt søgt at sikre en spredning af 

kunststøtten. 

 

Invitation til ’match-making’-arrangement og recept ion 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inviterer i samarbejde med Teatrenes Interesse-

organisation til ’match-making’-arrangement med efterfølgende reception.  

 

Arrangementet er tænkt som en fejring af de tildelte tilskud. Det er samtidig en mulighed for at udvalgte 

tilskudsmodtagere kan præsentere deres projekter for potentielle samarbejdspartnere og coproducenter, 

og for at afsøge muligheder for turné og andre former for samarbejde. 

Invitationen til arrangementet sendes bredt ud i det danske scenekunstlandskab.  

Arrangementet afholdes i Kulturstyrelsen den 9. oktober 2014 kl. 15 – 18 med efterfølgende reception.  

Tilmelding ikke nødvendig. 

 

Der er til denne frist søgt for 335.312.119 mio. kr., og udvalget har i alt uddelt 66.245.150 mio. kr. 

 

Vilkår for tilskuddet 

I får tilskud til Drift, sæson 15/16 og 16/17 på følgende vilkår: 

• Tilskuddet er betinget af Finanslovens vedtagelse og Finansudvalgets godkendelse af 

Kulturministeriets udlodningsaktstykke for 2015, 16 og/eller 17.   

Teaterforeningen SIGNA 

Camilla Pia Bonde 

Borgmester Fischers Vej 8, 15.sal 

2000 Frederiksberg 

 

 

 

 

camilla@signa.dk 

 



• I må kun anvende tilskuddet til det formål, det er bevilget til og det skal være anvendt senest ved 

sæsonens afslutning den 30. juni 2017. I modsat fald bortfalder tilsagnet, og eventuelt udbetalt 

tilskud skal tilbagebetales til Projektstøtteudvalget for Scenekunst.  

• Væsentlige ændringer i forhold til det støtten er givet til, skal på forhånd godkendes af 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Væsentlige ændringer er ændring af spilleperiode og 

udskiftning af spillested, tematik og kunstnerisk medvirkende i centrale funktioner.  

• Projektstøtteudvalget gør opmærksom på, at i tilfælde hvor en scenekunstproducent med tilskud fra 

udvalget vælger at spille på et stort institutionsteater, gælder særlige betingelser fra og med sæson 

2013/14. Læs de nærmere betingelser på www.kunst.dk. 

• I skal indsende afrapportering for tilskuddet efter de regler, som findes på kunst.dk, ”Når du har fået 

tilskud”. 

• I skal kreditere Statens Kunstfond, når I offentliggør eller præsenterer projektet. Når I krediterer skal I 

benytte Statens Kunstfonds logo som kan hentes på kunst.dk/presse. 

• Hvis I ikke overholder vilkårene, skal I betale tilskuddet tilbage til Projektstøtteudvalget for 

Scenekunst. 

 

Vi udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er knyttet til jeres CVR-nummer. 

 

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at I senest 1 måned før projektstart indsender et 

revideret budget og budgetbeskrivelse, som kan godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg 

for Scenekunst. 

 

Vi indberetter udbetalingen til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

 

Indsendelse af link 

Alle tilskudsmodtagere bedes indsende link, som henviser til optagelse af forestillinger der er ydet tilskud 

til. Optagelserne vil udelukkende være til rådighed for medlemmer af Statens Kunstfonds Projekt-

støtteudvalg for Scenekunst og vil ikke være offentlig tilgængelig. Optagelsen betragtes som en 

arbejdsdokumentation, og der er ikke særlige krav til optagekvaliteten. 

 

Link skal indsendes til nedenstående sagsbehandler senest umiddelbart efter afslutning 

af spilleperioden.   

 

HUSK at I skal registrere produktionen på scenekuns tportalen www.scenen.dk via Tereba  

Kulturstyrelsen yder støtte til den landsdækkende scenekunstportal www.scenen.dk  med henblik på at 

give publikum bedre overblik over scenekunsten i Danmark. Portalen drives af Teaterbilletter.dk. Vi 

forudsætter at alle professionelle producenter og arrangører lægger deres forestillinger ind på portalen. 

Det sker via registreringsdatabasen Tereba.dk. Formidlingen af forestillingerne på portalen er 

vederlagsfri. 

For at registrere jeres produktion(er) i Tereba, skal I gøre følgende: 

1. Gå ind på www.tereba.dk og opret jeres profil og produktion.  

2. Husk at udfylde fanebladet ”juridisk”. Vælg den/de ordninger, som produktionen er godkendt til, og 

udfyld journalnummeret samt godkendelsesperioden. 

 

I kan kontakte Tereba på tlf. 35 24 01 00 eller info@tereba.dk. 

  

Afrapportering 



Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende regnskab og 

beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at 

få regnskabet revideret af en revisor. 

 

I skal indsende erklæringen/regnskabet og beretningen senest fire måneder efter projektets afslutning. 

 

Erklæringen/regnskabet og beretningen skal indsendes via www.kunst.dk, hvor I kan læse nærmere om 

reglerne for afrapportering (se under Kunststøtte, ”Når du har fået tilskud”).  

 

Refusions- og Formidlingsordningen  

Forestillingen/forestillingerne er med dette tilsagn godkendt til at kunne udbydes med refusion jf. 

bekendtgørelse om Statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af 

børneteater og opsøgende teater (BKG nr. 443 af 30.4.2013). Læs mere om refusionsordningen på 

www.kunst.dk, Kunstområder, Scenekunst, Refusionsordningen.  

 

Forestillingen/forestillingerne er med dette tilsagn godkendt til formidlingsordningen, også kaldet 

Billetkøbsordningen, jf. bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (BKG nr. 

1261 af 13.12.2012). Læs mere om formidlingsordningen på www.kunst.dk, Kunstområder, Scenekunst, 

formidlingsordningen. 

 

For begge ordninger gælder, at den automatiske godkendelse er gældende, så længe forestillingen er 

væsentligt uændret, dvs. afvikles med samme tematik og de samme kunstneriske medvirkende i centrale 

funktioner/roller. 

 

Lovgrundlag   

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 

af 8. maj 2013). 

 

Klagevejledning 

I kan ikke klage over afgørelsen til anden administrativ myndighed. Det er Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalget for Scenekunst, der træffer den endelige afgørelse i sagen.  

 

Hvis I har spørgsmål 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse jeres 

journalnummer SKSP10.2014-0567. 

 

Bemærk, at vi offentliggør alle afgørelser på www.kunst.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bo Hansen 

Konsulent 

Musik og Scenekunst 

 

Kulturstyrelsen 

E-mail: bha@kulturstyrelsen.dk 



Telefon: 3374 4520 

 

Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond 
 

 


