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Tilskud til Driftsansøgning 2019-2022 fra puljen sc enekunst børn, unge og voksne 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har behandlet jeres ansøgning om tilskud til 
Driftsansøgning 2019-2022. 
 
Afgørelse 
I får tilskud til Aktiviteter i 2 år med de ansøgte projekter i sæsonerne 2019/20 og 2020/21 på 
2.000.000,00 kr. i perioden 01-08-2019 til 30-06-2021. Der udbetales 1.000.000 pr. sæson. 
 
Mål/aktiviteter 
Du/I har glemt at udfylde følgende felter i budgetskemaet. Inden tilskuddet kan udbetales bedes du/I 
indsende nedenstående oplysninger -  
Antal opførelser: 
Billetter (tre tal) - ordinært salg/abonnenter/fribilletter: 
Forventet antal publikummer (samlet): 
Geografisk spredning, teater/by: 
 
Udvalget har bevilget et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det 
samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten. 
 
Om uddelingen 
Udvalget har valgt at give tilskud til 60 ud af de 271 ansøgninger, der er sendt ind til den aktuelle an-
søgningsfrist.  
I alt er der søgt om 304 mio. kr. og udvalget har uddelt 63 mio. kr. 
 
Samarbejdsaftaler: 

Udvalget gør opmærksom på, at der i tilfælde, hvor en scenekunstproducent med tilskud fra udvalget 

vælger at samarbejde med et stort institutionsteater, gælder særlige betingelser i forhold til aftaler, 

som skal overholdes. Læs de nærmere betingelser på www.kunst.dk under kunstområdet scenekunst. 

Alle sådanne aftaler skal godkendes af udvalget senest 3 måneder inden prøvestart. 
 
Udbetaling og skat 
Vi udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet jeres CVR-nummer så tæt som muligt på 
startdatoen for jeres udgiftsperiode, som i ansøgningen er sat til den 01-08-2019. 
 
Ved tilskud over 100.000 kr. og projektperiode længere end 6 måneder udbetales tilskuddet i rater. 
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Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 
 
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 Projektstøtteud-
valg for Scenekunst. 
 
Kreditering af Statens Kunstfond 
For at skabe åbenhed og synlighed om hvad offentlige kunststøttemidler bliver brugt til, skal I kredi-
tere/nævne Statens Kunstfond i relevante sammenhænge. Hvis det er et udviklingsprojekt skal der stå 
”Projektet har modtaget udviklingsstøtte fra Statens Kunstfond”. 
På fx plakater, programmer eller hjemmesider krediterer I ved at bruge Statens Kunstfonds officielle 
logo, som findes på kunst.dk/presse. Hvis I poster jeres projekt på sociale medier, krediterer I Statens 
Kunstfond ved at tagge Statens Kunstfonds Facebookside med @kunstfond og ved at bruge de offici-
elle hashtags #statenskunstfond og #kunstgørenforskel. 
  
Vilkår for tilskuddet 
I får tilskud på de nedenstående vilkår. Hvis I ikke overholder vilkårene, skal I betale tilskuddet tilbage 
til Statens Kunstfond. 
• Tilskuddet er betinget af Finanslovens vedtagelse og/eller Finansudvalgets godkendelse af Kultur-

ministeriets udlodningsaktstykke for bevillingsperioden 
• Væsentlige ændringer i forhold til det støtten er givet til, skal på forhånd godkendes af Projektstøt-

teudvalget for Scenekunst. Væsentlige ændringer er ændring af spilleperiode og udskiftning af 
spillested, tematik og kunstnerisk medvirkende i centrale funktioner.  

• I skal afrapportere for tilskuddet efter de regler, som fremgår under afsnittet ”Afrapportering”. 
• I skal kreditere Statens Kunstfond, jf. afsnittet om kreditering.  
 
HUSK, at I skal registrere produktionerne på scenek unstportalen www.scenen.dk via Tereba  
Alle professionelle producenter og arrangører skal lægge deres produktioner ind på www.tereba.dk, 
som drives af Scenit. Dermed synliggøres produktioner i salg for publikum i hele landet på www.sce-
nen.dk og turnéarrangører, kommuner og kommunale institutioner kan finde oplysninger om godken-
delse til formidlings- og/eller refusionsordning. Data fra Tereba videresendes til bl.a. Danmarks Stati-
stik samt relevante brancheorganisationer og -festivaler. 
  
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. 
  
For support, ring til Scenit på tlf. 35 24 01 00 eller info@tereba.dk. 

 
Ændring af titel på produktion(er) 
Den/de støttede produktion/produktioner er godkendt til [refusionsordningen/formidlingsordningen] un-
der den/de ansøgte titel/titler. Hvis I senere ændrer en produktions titel, skal I meddele os det med 
henvisning til SKSP10.2018-0478. 
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I skal også registrere en ændret titel i TEREBA sammen med originaltitlen. Det er vigtigt for admini-
strationen af refusionsordningen og formidlingsordningen, at forestillingens titel til enhver tid er korrekt 
oplyst, så den knytter sig til det journalnummer, som produktionen er godkendt under. 
 

Refusions- og Formidlingsordningen  

Produktionen/produktionerne er med dette tilsagn godkendt til at kunne udbydes med refusion, jf. be-

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

børneteater og opsøgende teater (BKG nr. 1133 af 09.10.2014). Læs mere om refusionsordningen på  

http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/godkendelse-af-forestillinger-refusions-

ordningen/. Refusionsgodkendelsen for den enkelte produktion gælder i alt 5 sæsoner (1.7. – 30.6), 

dvs. den sæson hvor premieren på den pågældende produktion finder sted og de efterfølgende 4 sæ-

soner. 

 

Produktionen/produktionerne er med dette tilsagn godkendt til Formidlingsordningen, også kaldet Bil-

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

1261 af 13.12.2012). Læs mere om Formidlingsordningen på www.kunst.dk, Kunstområder, Scene-

kunst, Formidlingsordningen. Den automatiske godkendelse er gældende, så længe forestillingen er 

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

trale funktioner/roller. 
 
Afrapportering 

Hvis I har indgået en samarbejdsaftale med et institutionsteater, skal I i forbindelse med indsendelse 

af afrapportering og regnskab, lave en kort evaluering af samarbejdet. Evalueringen skal skrives ind i 

afrapporteringsskemaet og bliver forelagt Projektstøtteudvalget for Scenekunst. 
 
I skal senest tre måneder efter projektets afslutning indsende regnskab og beretning. Regnskabet skal 
være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører 
revision for kommuner eller regioner. Regnskabet og beretningen skal indsendes via www.kunst.dk, 
hvor I kan læse nærmere om reglerne for afrapportering (se under ”Når du har fået tilskud”). 
 
I den beretning der laves i forbindelse med afrapporteringen, skal der afrapporteres på de mål og akti-
viteter, der er angivet i ansøgningen. 
 
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). 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst træffer den endelige afgørelse i sagen. I har 
ikke mulighed for at klage over afgørelsen til anden administrativ myndighed. 
 
Hvis I har spørgsmål 
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse je-
res journalnummer SKSP10.2018-0435. 
 
Bemærk, at vi offentliggør alle tildelinger på www.kunst.dk 
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Venlig hilsen 
 
Bo Hansen  
Konsulent 
Musik og Scenekunst 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
T +45 33 74 45 20 
bha@slks.dk / www.kunst.dk 
 
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond 
 

 

 
 


