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Carte Blanche, Viborg
Teatret Carte Blanche i Viborg er etableret som 
egns teater på kommunens initiativ, idet Viborg 
Kommune ønskede et egnsteater med en stærk profil  
inden for børnekultur. Kulturprinsen blev bedt om 
at pege på et teater, der kunne løfte den opgave, og 
således blev et énmandsteater udpeget til egnsteater  
og er siden vokset på baggrund af en skarp og smal 
kunstnerisk profil.

På baggrund af besøgene og den gældende lovgiv-
ning har arbejdsgruppen diskuteret mulighederne 
for et egnsteater i Silkeborg. Arbejdsgruppen har 
desuden modtaget uopfordrede henvendelser med 
input og idéer fra teatre, der har udvist interesse for 
processen. 

Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i perioden 
september 2013 – maj 2014. Gruppens forslag og 
anbefalinger præsenteres i denne rapport.

1 Forord
Silkeborg Kommunes kulturpolitik 2013-2016 har 
som målsætning, at der skal være kvalitet i kultur-
tilbuddene på alle niveauer, hvilket skal sikres ved at 
udvikle kommunens etablerede kulturliv. Gennem 
det seneste halve år har en arbejdsgruppe (nedsat 
af Silkeborg Kommune og Kulturråd Silkeborg jf. 
Handleplan 2013 og Handleplan 2014) arbejdet på 
scenarier for styrkelse af kvaliteten på teaterområdet  
gennem et egnsteater.

Arbejdsgruppen består af: 

• Hans Løkke, Formand for Silkeborg Kulturråd  
og Formand for Teaterkredsen i Silkeborg

• Marianne Ilum Sørensen, Silkeborg Kulturråd  
og Formand for Teatret Didasca

• Niels Kaas, Direktør for Jysk Musikteater

• Klavs Pallesen, Afdelingsleder på  
Den Kreative Skole

• Helle Tidemann, Formand for Silkeborg Ny Teater

• Mette Lerche Sørensen, Kulturkonsulent  
i Silkeborg Kommune

• Michael Iversen, Silkeborg Kulturråd  
(indtil 26.01.2014)

• Lene Byrialsen, Forstander på  
Performers House (indtil d. 06.01.2014)

Desuden deltog Henrik Svenning (Musical  
Silkeborg) i besøg på tre egnsteatre i regionen.

1.1 Processen
Arbejdsgruppen har besøgt tre forskellige egnsteatre  
i regionen for at indhente erfaringer og inspirati on  
til mulige scenarier for et egnsteater i Silkeborg 
Kommune. De tre teatre er udvalgt på baggrund af 
deres forskellighed i forhold til organisationsmodeller,  
økonomiske forhold og kunstnerisk profil. 

Black Box Theatre, Holstebro
Teatret blev etableret i 2010, fordi man stod med en 
bygning (Black Boxen), der var bygget til Schaufuss  
Balletten, men hvor samarbejdet var kuldsejlet. 
Hol ste  bro Kommune bad derfor Musikteatret om at 
komme med et forslag til bygningens anvendel se.  
Musikteatret fik vejledning af en professionel kunst-
ne risk konsulent og en kommunikationskonsu lent. 
De valgte at bygge videre på den succes, m u sik tea tret 
havde haft med at opføre amatørmusicals og løfte 
dette op til professionelle produktioner i egns teater 
-regi. Nyeste skud på stammen er et dansekompagni, 
som Black Box Theatre har oprettet efter ønske fra 
Holstebro Kommune.

Limfjordsteatret, Nykøbing Mors
Limfjordsteatret i Nykøbing Mors er startet tilbage i 
1980’erne, hvor et ægtepar drev processen og etab-
lerede teatret i det lokale teatermiljø med opbak ning  
fra amtet. Teatret har holdt fast i den lokale for an kring  
og stiller som forudsætning, at alle deres forestillinger 
skal kunne opføres i forsamlingshusene. Teatret vil 
i de kommende år bygge nye og mere tidssvarende 
faciliteter ved byens gymnasium. 

Carte Blanche. Foto: Bo Amstrup

Carte Blanche. Foto: Bo Amstrup
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2. En kulturdynamo der  
gentænker teateroplevelsen
Et egnsteater i Silkeborg vil ikke blot være svaret på, 
hvordan vi styrker kvaliteten på teaterområdet. Det 
vil være en mulighed for at skabe helt nye former 
for kulturtilbud til kommunens borgere og sætte 
Silkeborg på landkortet i både regional, national og 
europæisk sammenhæng. 

I lokalområdet vil et egnsteater ud over at produce re  
og vise et stort repertoire af både børne- og vok sen-  
teater kunne bidrage med workshops og tea ter op-
levelser i skolerne som et svar på, hvordan kul tur-
livet kan integreres i temaet ”åben skole” i skole-
reformen.

Et nyt teater uden forhistorie i Silkeborg vil også 
kun ne satse på nye publikumsgrupper og fx fokuse re  
på de ’underservicerede målgrupper’ der ikke så ofte  
kommer i teatret. Her kan et egnsteater arbejde med  
en anden tilgang til teateroplevelsen, der mere for-
udsætningsløst byder ind til nogle folkelige ar ran-
ge menter som fx dans, kabaret og historiefortælle-
aftener i ungdommelig foyer-stil. 

Med en ny lokal kulturaktør vil det eksisterende kultur-  
og festivalliv også få en ny partner, der kan bidrage 
til at forny og styrke kulturudbuddet i kommunen.

På det regionale niveau vil et egnsteater som en del 
af det regionale scenekunstnetværk indgå i samar-
bejder med andre egnsteatre som i fx Randers, 
Hol stebro eller Viborg. I regi af den Europæiske Kul-
tur hovedstad 2017 er der allerede regionale projekter 
i gang, der på tværs af regionen skal styrke og 
gentænke teatrene. 

Et egnsteater har også mulighed for at tage på turné  
i hele landet og eventuelt også i Norden, hvilket for  
alvor vil skabe synlighed om Silkeborg som en mar-
kant aktør på kulturområdet. 

Endelig vil et egnsteater kunne opbygge et inter na tio-
nalt netværk og iværksætte EU-støttede kultur pro-
jekter, der styrker Silkeborg som en by, der er kendt 
i det internationale scenekunstmiljø. 

Mulighederne er mange, og det bør frem for alt være  
en ambition, at et egnsteater i Silkeborg bliver bor-
ger nes teater – et sted, de oplever som deres og 
hvor de føler sig velkomne. Og et sted, som de føler 
sig stolte af, når det tiltrækker opmærksomhed fra 
resten af landet og Europa.

I bekendtgørelsen om egnsteatre  
(24. juni 2014) defineres et egnsteater  
og dets opgaver på følgende måde2: 

§ 1. Staten yder delvis refusion af kommuners  
driftstilskud til egnsteatre.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der ikke ydes refusion af 
driftstilskud til egnsteatre ydet af Københavns, Fre-
deriksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.

§ 2. Ved et egnsteater forstås et professionelt pro-
ducerende teater, der udbyder scenekunstforestil-
linger hen over teatersæsonen, og som har hjem-
sted uden for de i § 1, stk. 2, nævnte kommuner.

Stk. 2. For at kunne blive betragtet som et egnsteater,  
jf. stk. 1, skal teatret have minimum 2 produktioner 
årligt, lokal forankring, være professionelt organi-
seret og være finansieret helt eller delvis af en eller 
flere kommuner. Teatret skal derudover have et fast 
spillested i lokalområdet. De lokalefaciliteter, som 
teatret råder over, skal være aftalt på forhånd i  
forbindelse med indgåelse af egnsteateraftalen.

Stk. 3. Et egnsteaters primære opgave er at pro du ce re  
og opføre scenekunstforestillinger, herunder f.eks. 
danseteater, musikteater, opera, performanceteater 
eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og 
unge. Egnsteatrene kan endvidere bidrage til at ud-
vikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.

Stk. 4. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrets 
aktiviteter, men en del af virksomheden skal være 
stationær.

Stk. 5. Statens Kunstfond kan dispensere fra kravet 
om minimum 2 årlige produktioner, jf. stk. 2, hvis 
særlige forhold taler herfor. Kulturstyrelsen offent-
liggør en liste over egnsteatre, som ikke er omfattet 
af kravet om minimum 2 produktioner årligt.

Stk. 6. Statens Kunstfond afgør, om et teater kan 
god kendes som et professionelt producerende 
teater. Statens Kunstfond skal i afgørelsen af, om et 
teater kan godkendes som et professionelt produce-
rende teater, vurdere, om teatrets faglige og kunst-
neriske niveau lever op til det generelle niveau hos 
landets øvrige egnsteatre, om teatrets økonomiske, 
organisatoriske og fysiske rammer sikrer, at forestil-
linger og aktiviteter kan gennemføres på et profes-
sionelt niveau, samt om teatret opfylder de krav til 
et egnsteater, som er fastlagt i stk. 1-4.

Stk. 7. Afgørelse i henhold til stk. 6 træffes på grund-
lag af udkast til en egnsteateraftale mellem et teater 
og en eller flere kommuner samt oplysninger om 
egns teatrets driftsbudget, organisation, samt en 
stra te giplan og plan for kunstneriske aktiviteter.

Stk. 8. Afgørelser efter stk. 5 og 6 kan ikke indbringes 
for højere administrativ myndighed.

Der er 33 egnsteatre i Danmark. Refusionsprocenten 
er i 2014 på 40 %. 

Bekendtgørelsen af vedlagt som bilag.

Carte Blanche. Foto: Bo Amstrup  7   |  Egnsteatret



3. Egnsteatret kan styrke  
 kvaliteten på teaterområdet
I Silkeborg Kommune har vi en række amatørteatre  
(eksempelvis Silkeborg Ny Teater, Perronteatret og  
Thorningegnens friluftsspil) og nogle få udbydere af  
professionelt teater (Silkeborg Teaterkreds, Jysk  
Musikteater og Festival of Wonder (dukketeate r fes-
ti va len). Silkeborg Kommune tilbyder dramaunder-
visning på Den Kreative Skole for børn og unge og 
samarbejder desuden med ungdomsskolen. Gym-
nasiet i Silkeborg har også dramahold og afholder 
hvert år en musical. Herudover opsætter Musical 
Silkeborg hvert år en stor, semi-professionel musical  
på Jysk Musikteater. 

Silkeborg Kommune har imidlertid ikke noget markant,  
professionelt teater, der kan skabe og producere  
for estillinger på tilstrækkeligt højt niveau til også at  
kunne tiltrække gæster fra et større opland - et pro-
fes sio nelt teater, som også vil kunne højne kva li te-
ten i det brede kulturudbud, fx med un der vis ning 
og forestillinger på folkeskoler og ung doms ud dan-
nel ser samt indgå i samarbejder med de etablerede 
kulturinstitutioner. 

Erfaringerne fra andre kommuner er, at et egnsteater  

i høj grad kan bidrage til at skabe sammenhæng 
mellem aktørerne og dermed løfte kvaliteten ikke 
blot for teatret selv, men også for talentudviklingen, 
amatørteatrene og gennem samspillet med andre 
grene af kulturlivet. Som eksempel kan nævnes, at 
Limfjordsteatret har været med til at etablere en 
dramalinje på gymnasiet i Nykøbing Mors.

Et egnsteater defineres ved følgende:

• Er beliggende uden for storbykommunerne 
Køben havn, Frederiksberg, Odense, Århus  
og Aalborg.

• Har mindst to produktioner årligt

• Har et fast spillested

• Har lokal forankring

• Er finansieret helt eller delvist af  
en eller flere kommuner

Foto: Carte Blanche.  
Foto: Bo Amstrup
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Et egnsteater skal som minimum have to egenpro-
duktioner årligt jf. bekendtgørelsen. Silkeborg Kom-
mune kan eksempelvis ønske, at et egnsteater skal 
vise tre produktioner årligt, som fx kunne være:

• 1 dukketeaterproduktion (eller animationsteater)

• 1 produktion særligt målrettet børn og unge  
(skal kunne spille på skolerne)

• 1 fri produktion

4.3 Forhold omkring etablering

4.3.1 Udvælgelse af teater
Der er forskellige tilgange til udvælgelse og etable-
ring af et egnsteater. Den ene tilgang er at pege på 
et teater, som kommunen mener, kan løfte opgaven 
i forhold til den ønskede profil og produktioner. 
Dette var tilgangen i Viborg, hvor Viborg Kommune 
bad Kulturprinsen pege på et teater, som ville kunne 
styrke den børnekulturelle profil. En variant heraf 
så man i Holstebro, hvor Holstebro Kommune bad 
Musikteatret Holstebro om at finde en løsning på 
anvendelse af Black Box, hvorefter musikteatret 
etablerede Black Box Theatre.

En anden tilgang er at lave en udbudsrunde, hvor 
teatre har mulighed for at byde ind på, hvordan  
de vil løfte den opgave, kommunen har stillet. I en 

ud budsrunde vil man få forskellige bud på, hvordan 
de interesserede teatre vil spille ind i forhold til de 
nævnte markører. Dette vil især gøre sig gældende 
i forhold til teatrets produktioner og opsætningen 
heraf. I en udbudsrunde vil det derfor være naturligt,  
at Silkeborg Kommune inviterer relativt bredt ind 
med øje for at finde en profil, der modsvarer det 
eksisterende kulturliv. 

Uanset om teatret vælges direkte eller i en udbuds-
runde kan det være en idé at overveje, om der skal 
stilles krav til teatrets erfaringsgrundlag, netværk, 
koncept mv.

4.3.2 Indgåelse af egnsteateraftale
Et egnsteater skal godkendes af Statens Kunstfond 
som et professionelt producerende teater for at 
blive godkendt til egnsteaterrefusionsordningen. 

Pr. 1. januar 2017 indføres samtidighed i indgåelsen 
af 4-årige egnsteateraftaler. Af bekendtgørelsen 
fremgår det, at der til og med den 31. december 2016  
kan indgås nye aftaler for perioder mindre end fire år. 

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scene-
kunst giver desuden mulighed for at igangsætte op-
startsprojekter for nye teatre i løbet af den 4-årige 
periode mellem aftaleindgåelserne. 

4 Egnsteatret kan styrke  
kommunens kulturelle profil
De tre egnsteatre, som arbejdsgruppen har besøgt, 
har et godt medspil fra kommunen og udgør et stort 
aktiv i forhold til at styrke de respektive kommuners 
kulturelle profil. 

I både Viborg og Holstebro har kommunen haft en 
væsentlig interesse i etableringen, og i Holstebro er 
teatret med til at udvikle den kulturelle profil, som 
kommunen ønsker. Derfor er der netop etableret et 
dansekompagni ”Black Box Dance Company”, som 
skal udbygge kommunens profil inden for dans. 

På samme måde har Viborg Kommune brugt Carte 
Blanche til at styrke den børnekulturelle profil med 
Kulturprinsen som krydsbestøver mellem forskel-
lige kulturaktiviteter og ildsjæle. Carte Blanche 
ud fører desuden mange samarbejdsprojekter med 
institutioner i kommunen og bliver også brugt af 
kommunen i forbindelse med større events og møder. 

Limfjordsteatret er kendetegnet ved en folkelig profil  
og integrerer sig i kommunen med bl.a. en fortælle-
kreds, rytmisk kor, teaterskole og talentlinje og 
kom mer desuden ud i forsamlingshusene.

4.1 Markører for egnsteatrets  
kunst neriske profil
Det er væsentligt, at et egnsteater i Silkeborg byg-
ger videre på kommunens kulturelle styrker og der-
med skærper fortællingen om Silkeborgs kulturliv. 
Her kan især fremhæves Festival of Wonder, der 
afholdes hvert andet år og som er internationalt an-
erkendt for at præsentere dukke- og animationsteater  
af særdeles høj kvalitet. 

Særlige markører, der kan tænkes ind i et  
egnsteaters kunstneriske profil er:

• Festival of Wonder

• Asger Jorn

• Musical Silkeborg

• Børnekulturen

• Ungdomskulturen

• Gadeteater og events i byrummet

Profilen skal være skarp, men den skal også rumme 
plads til, at teatret og den kunstneriske ledelse kan  
eksperimentere med både forestillinger og sam-
arbejds konstellationer.

4.2 Egnsteatrets produktioner
Det kan være en målsætning, at teatrets produktioner  
skal kunne spille på flere scener, da det vil være af 
stor værdi for Silkeborg Kommune, at teatrets fore-
stillinger kan opføres på de kommunale folkeskoler 
og at teatret kan tage på turné for at repræsentere 
byen nationalt.

Limfjordsteatret.  

Foto: Lars Holm
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5 Scenarier for  
egnsteatrets organisering
Et egnsteater kan organiseres på forskellige måder. 
I det følgende fremlægges tre mulige scenarier, 
hvor det første bygger på et samarbejde med Jysk 
Musikteater efter inspiration fra Black Box Theatre i 
Holstebro. Det andet scenarie er en etablering i  
samarbejde med en eller flere andre kommuner,  
hvor der altså er flere aktører om at løfte det kom-
mu nale tilskud. Det tredje og sidste scenarie er en 
etablering af egnsteatret som selvstændigt teater i 
Silkeborg Kommune med egne lokaler og admini-
stration. 

5.1 Scenarie 1: Egnsteater deler  
ledelse og administration med  
Jysk Musikteater
I Silkeborg kan det være en oplagt mulighed at bruge 
det administrationsapparat, der allerede findes  
i Jysk Musikteater. Der kan således laves en admini-
strationsløsning med inspiration fra Black Box Thea tre 
i Holstebro, der på samme måde benytter sig af 
services fra Musikteatret Holstebro.

Den største fordel ved denne model er, at egnsteatret  
hurtigere kan komme i gang, da der allerede findes 
et velfungerende administrationssystem, erfarne 
teknikere, flere sale at spille i samt at egnsteatret 
kan indgå aftaler med Jysk Musikteater om leje af 
faciliteter. 

En udfordring ved modellen er, at den stiller krav til  
økonomisk gennemsigtighed og adskillelse af ak ti vi-
teter regnskabsmæssigt, men der er allerede god 
erfaring med adskillelse af aktiviteter og regnskab i 

Jysk Musikteater og Musical Silkeborg. Herudover 
kan man risikere, at egnsteatret ikke får tilstrækkelig 
synlighed, men blot bliver betragtet som en del af 
det store hus, men omvendt kan Jysk Musikteater i 
kraft af sin størrelse og kapacitet også være med til 
at booste og sætte fokus på et nyt teater i huset. 

5.2 Scenarie 2: Egnsteater etableres i 
samarbejde med en anden kommune
En anden mulighed er at etablere et egnsteater i 
sam arbejde med en eller flere andre kommuner. 
Limfjordsteatret i Nykøbing Mors er et eksempel  
på en sådan konstruktion. Teatret er støttet af  
både Morsø og Skive Kommuner.

I Region Midtjylland kunne det være en mulighed at  
indgå aftale med Favrskov og Skanderborg Kom-
muner, der heller ikke har et egnsteater, men i prin-
cippet kan der indgås aftale med alle interesserede 
kommuner uanset om de har et egnsteater eller ej.

Den største fordel ved denne løsning er, at den øko-
nomiske risiko deles med en anden kommunal aktør 
samt at teatret får flere professionelle spillesteder 
ved fx at indgå turnéaftaler med den eller de samar-
bejdende kommuner. 

I denne model kan det være en udfordring at finde 
en vægtning, der skaber engagement og benefit af  
teatret i de samarbejdende kommuner, idet det lov-
pligtige faste spillested kun kan ligge i én kommune 
og hvor alternativet for den eller de andre kommuner  
er en aftale om turné eller et antal forestillinger. 

Jysk Musikteater

5.3 Scenarie 3: Egnsteater  
etableres som selvstændigt teater
Endelig er det også en mulighed at etablere et uaf-
hængigt egnsteater med egen drift og administration. 

Fordelen ved denne model er, at teatret lettere vil 
kunne opbygge en selvstændig profil uafhængig af 
andre aktører. Ud fra et rent økonomisk perspektiv 
kan dette kræve en større startinvestering, da der 
skal findes en placering med de nødvendige fysiske 
faciliteter (og evt. ombygges). Desuden skal der 
opbygges et billet- og administrationssystem.

5.4 Personale
Egnsteatret kan operere med en lille stab (3-4 med-
arbejdere), da medarbejdere ofte er ”blæksprutter”,  
der kan dække mange funktioner. I staben er der som  
udgangspunkt en kunstnerisk leder og en PR- og 
kommunikationsmedarbejder, der erfaringsmæssigt 
er en væsentlig funktion for at sikre teatrets synlighed  
og billetsalg. Det vil også være den kunstneriske 
leder, der tegner teatrets profil.

Fordelen ved den lille stab er, at teatret får mulighed 
for at caste skuespillere til de enkelte produktio ner 
og ikke være begrænset af en fast kreds af skuespillere.

5.5 Bestyrelse
Egnsteatret skal have en bestyrelse, der sammen 
med tilskudsgivende kommune godkender teatrets  
vedtægter. Af vedtægterne skal det fremgå, hvordan  
bestyrelsen udpeges. Ofte vil et eller flere byråds-
medlemmer kunne indgå i bestyrelsen. Ved tæg ter ne  
skal desuden indeholde bestemmelser om be sty rel-
sens møder, beslutningsprotokol, beslutnings dyg-
tig hed og tegningsret samt forhold ved en eventuel 
ophørssituation.
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Jysk Musikteater

6 Krav til faciliteter
Som omtalt i egnsteaterbekendtgørelsen, skal et 
egnsteater have et fast spillested, men kan derudover 
også turnere. 

Der findes forskellige muligheder for at opfylde dette  
lovkrav. Ud fra et kunstnerisk perspektiv er det op ti-
male, at et egnsteater har rådighed over egen scene 
og egne prøvefaciliteter. Der kan dog også etableres  
deleløsninger, hvor teatret deler scene med en anden  
institution, ligesom det heller ikke er et lovkrav, 
at scene og prøvefaciliteter er placeret på samme 
adresse. Lokaleforholdene skal blot være aftalt i 
forbindelse med indgåelse af egnsteateraftalen. Der 
kan dog være logistiske udfordringer i forbindelse 
med disse løsninger, som kan være begrænsende 
for teatrets virke.

6.1 Krav til spillestedet
Spillestedet bør placeres i et levende område for at 
sikre teatret synlighed og for at kunne spille en rolle 
i byen eller det nære lokalområde. 

Herudover er det afgørende, at scenen rummer flek-
sible indretningsmuligheder i en form for ”black-box- 
koncept”. Black-box-konceptet giver det moderne 
teater mulighed for at lege med rummet, ændre 
publikums placering og scenens ditto. Denne form 
for fleksibilitet er en nødvendighed hvis man vil lave 
moderne og tidssvarende teater.

Det er en stor fordel, hvis teatret selv råder over det 
nødvendige tekniske udstyr (lys og lyd) og sandsyn-
ligvis også mere økonomisk fordelagtigt end hvis 
teatret skal leje udstyr fra forestilling til forestilling. 

Endelig er det afgørende, at spillestedet er let til gæn-
ge ligt for publikum. Der skal være gode mulighe der 
for parkering og gode adgangsveje både for cyklister 
og offentlig transport.

6.2 Krav til prøvesal og kontor
Teatrene har en række forudgående prøver på en 
anden scene end der, hvor forestillingen skal opføres  
for et publikum. På den måde forhindrer man ikke at 
andre forestillinger kan spille, mens man har prøver 
på en ny opsætning.

En prøvescene kan være en regulær scene eller blot  
et lokale, der er på størrelse med den scene, fore-
stil lin gen skal spilles på.

Herudover kræver forberedelserne ofte, at der er 
værk sted og systue, hvor teatret kan sy kostumer 
og lave kulisser. Et værksted kræver udsugning. Til 
forberedelserne vil der også være behov for et lille 
lydstudie. Endelig skal der være et mindre kontor og 
mødefaciliteter til den daglige drift af teatret samt 
køkken, toilet og badefaciliteter.
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7 Økonomi

7.1 Statslig refusion af det  
kommunale driftstilskud
Staten yder delvis refusion af kommunernes drift-
stilskud til egnsteatre. Statsrefusionen ydes inden 
for en ramme, der fastlægges på de årlige finanslove.  
Refusionen kan dog maksimalt udgøre 50 % af det 
kommunale driftstilskud. (gældende for 2014: 40 %)

Forudsætningerne for denne refusion er:

• Der skal være indgået en 4-årig aftale mellem 
egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune. 

• Det årlige kommunale driftstilskud skal udgøre 
et minimumsbeløb, som fastsættes på de årlige 
finanslove (gældende for 2014: ca. 2,8 mio kr.)

• Der fastsættes et maksimumbeløb, som udgør 
den øvre grænse for størrelsen af det kommunale 
driftstilskud, som staten yder refusion af. Maksi-
mumbeløbet fastsættes på de årlige finanslove. 
Der ydes ikke refusion af den del af driftstilskuddet,  
der overstiger maksimumbeløbet. (gældende for 
2014: ca. 9,5 mio. kr.)

• Tilskud til husleje kan maksimalt udgøre 15 %  
af det samlede offentlige driftstilskud.

• Der ydes pr. 1. juli 2014 kun refusion af teatrets 
primære aktiviteter, dvs. scenekunstforestillinger 
eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil. Så-
fremt andre former for aktiviteter skal godkendes 
som refusionsberettigede, skal de være beskrevet  
ved indgåelse af egnsteateraftalen. Dette kan 
ek sem pelvis være samarbejdsprojekter med 
folkeskolen. 

Der henvises endvidere til bekendtgørelsen om 
egns teatre (2014)

7.2 Egnsteater i stor eller lille skala
Et egnsteater kan fungere på både et stort og et lille 
budget. Der er naturligvis forskel på output, men 
ikke på kvaliteten, som er et krav uanset budget-
størrelse.

Egnsteatret Carte Blanche i Viborg og Limfjords-
teatret i Nykøbing Mors er gode eksempler på 
egnsteatre, der med et lille budget formår at skabe 
spektakulære forestillinger og være meget udad-
vendte i kommunen. Omvendt er Black Box Theatre 
i Holstebro et eksempel på, at når ambitionerne er 
store, så må budgettet også være det – og på den 
baggrund kan de levere store opsætninger, der kan 
tiltrække et stort publikum, som ikke kun kommer 
fra lokalområdet. 

Visionen for et egnsteater skal således afspejles i 
det økonomiske tilskud og teatrets budget.

Jysk Musikteater
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Limfjordsteatret. Foto: Lars Holm

8 Konklusion og anbefalinger
Det er arbejdsgruppens vurdering, at et egnsteater i 
Silkeborg skal ses som en mulighed for at gentæn ke  
teateroplevelsen, styrke kvaliteten på teaterom rå det  
og inspirere et i forvejen godt kultur- og teatermiljø  
til at udvikle sig yderligere. Teatret kan som en ny  
aktør i Silkeborg Kommune tiltrække nye målgrupper  
til scenekunsten i et mere folkeligt og ungdommeligt  
udtryk. Samtidig kan et egnsteater også være et 
kvalificeret bud på, hvordan kulturen kan bidrage til 
implementering af skolereformen ”åben skole”. Det 
professionelle teater vil desuden gennem netværk og 
samarbejdsprojekter kunne tiltrække mere national 
og international opmærksomhed til kommunen og 
dermed styrke den kulturelle profil. 

Rapporten angiver tre mulige scenarier for organi se-
ring enten som teater i forbindelse med Jysk Mu-
sikteater, som et samarbejde med en anden kom-
mune eller som selvstændigt teater. Arbejdsgruppen 
anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 1 eller 
3, da erfaringerne med scenarie 2 (samarbejdsaftaler 
mellem kommuner) er, at der kan opstå usikkerhed om 
de deltagende kommuners  
engagement. 

Besøg på tre forskellige egnsteatre har vist, at der kan 
etableres velfungerende teatre på både små og store 
budgetter. Refusionsaftalen med staten giver mulig-
hed for refusion af op til 50 % af det kommunale  
driftstilskud. Arbejdsgruppen understreger vigtighe-
den af, at tilskuddet tilføres som en ekstra bevilling  
og ikke sker på bekostning af det eksisterende kul tur-
budget.

Arbejdsgruppen anbefaler, at et egnsteater i Silkeborg 
bygger videre på en eller flere af kommunens kultu-
relle markører:

• Festival of Wonder 

• Asger Jorn

• Musical Silkeborg

• Børnekulturen

• Ungdomskulturen

• Gadeteater og events i byrummet

For at teatret får optimale arbejdsbetingelser anbefa-
ler arbejdsgruppen, at:

• Egnsteatret får rådighed over egne prøvefaciliteter

• Scenen har karakter af ”black-box”, hvilket giver 
større fysisk og teknisk fleksibilitet og dermed flere 
kunstneriske muligheder

Arbejdsgruppen foreslår, at næste skridt vil være en 
konkretisering af ét af de to foretrukne scenarier i 
dialog med kulturaktørerne og Samarbejdsforum for 
børne- og ungekultur, med henblik på at udvikle mate-
riale til en udbudsrunde og egnsteateraftale.
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