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Det er med stor glæde, vi kan fortælle jer, at I får
tilskud fra Statens Kunstfond!
Kære Teatret st. tv.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har behandlet jeres ansøgning og truffet
afgørelse om tilskud fra puljen ”Scenekunst for børn, unge og voksne”.
Og det er med stor glæde, vi kan fortælle jer, at I får et tilskud til ”Aktiviteter i sæson 2021/22 og
2022/23” på:
1.000.000,00 kroner i sæson 2021/22 og 1.000.000,00 kroner i sæson 2022/23.

Send os projektets måltal og aktiviteter
Inden vi kan udbetale jeres tilskud, beder vi jer indsende disse oplysninger til os, der er koblet til
projektets måltal og aktiviteter:
 Antal opførsler
 Billetter (tre tal) – ordinært salg/abonnenter/fribilletter
 Forventet antal publikummer (samlet)
 Geografisk spredning, teater/by

Til gengæld beder vi om…
Vi glæder os meget til at se jeres projekt tage form! Og for at vi kan sikre os, at realiseringen af jeres
projekt lever op til beskrivelsen i jeres ansøgning, kommer tilskuddet med en række særlige
betingelser.
Derfor skal I være opmærksomme på:
 eventuelle krav, hvis I ændrer i jeres projekt
 at afrapportere for jeres projekt
 at indsende et revideret budget
 Hvis I indgår et samarbejde med et institutionsteater
 at kreditere Kunstfonden

Statens Kunstfond, Hammerichsgade 14, 1611 København V, Tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

Husk at læse alle betingelserne på brevets sidste sider, så I undgår at skulle betale jeres
tilskud tilbage.

Har I fået et mindre beløb end det, I har ansøgt om?
Udvalget vurderer altid alle puljens ansøgninger samlet. Deres vurdering sker først og fremmest på
baggrund af de kvalitetskriterier, I kan se på hjemmesiden under hver enkelt pulje. Men når der er
flere kvalificerede ansøgere end penge til uddeling, vil udvalget prioritere yderligere.
Med andre ord bliver jeres ansøgning både vurderet i forhold til kvaliteten af jeres projekt og prioriteret
i forhold til størrelsen på ansøgningsbunken.

Udvalget har modtaget 256 ansøgninger
Blandt dem har 95 fået tilskud, og der er i alt blevet uddelt 73,5 mio. kroner.
Hvis I har lyst til at finde ud af, hvilke ansøgere der har fået tilskud, og hvor meget de har fået, kan I se
det på vores hjemmeside.
Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der træffer den endelige afgørelse i
sagen. Det betyder, at I ikke har mulighed for at klage over afgørelsen til en højere administrativ
myndighed.

Tilskuddet bliver sat ind på den NemKonto, der er knyttet til jeres CVRnummer
Vi udbetaler pengene i 4 rater, og den første rate bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I
har oplyst for jeres udgiftsperiode. Det vil sige 01-08-2021
Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til
Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Særlige forhold på grund af COVID-19
På grund af de mange nye restriktioner i forbindelse med coronavirus/COVID-19, er der en række
særlige forhold, som I skal være opmærksom på:
 Hvis jeres projekt er udskudt, skal I give os besked hurtigst muligt. Vi udbetaler pengene så tæt som
muligt på startdatoen for jeres udgiftsperiode. Hvis projektet er udskudt, skal vi altså kende den nye
startdato for at kunne udbetale pengene på det rigtige tidspunkt. Hvis I ikke giver os besked, inden vi
udbetaler pengene, kan vi kræve, at I betaler pengene tilbage
 Hvis dit projekt er aflyst, skal I give os besked hurtigst muligt

Har I spørgsmål?
Så kast et blik på de næste sider, hvor betingelserne for jeres tilskud er uddybet. Og er der andet, I
savner svar på, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte vores sekretariat på 33 95 42 00 og
musc@slks.dk.
Husk blot at oplyse jeres journalnummer: SKSP10.2020-0355 – så kan vi hurtigere hjælpe jer.
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Tillykke med tilskuddet – vi glæder os til jeres bidrag!

Venlig hilsen
Bo Hansen
Konsulent
Statens Kunstfond
Direkte telefon 33 74 45 20
bha@slks.dk / www.kunst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Vi passer på dine oplysninger
Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven. Sådan håndterer vi dine personoplysninger.
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Sådan er betingelserne
På de næste sider er lovgrundlaget og ikke mindst de betingelser jeres tilskud kommer med uddybet.
Det er vigtigt, I læser siderne grundigt, så I er sikre på, at I overholder alle krav og dermed undgår, at
tilskuddet skal betales tilbage helt eller delvist. Vi træffer afgørelsen om tilbagebetaling ud fra en
konkret vurdering.

Hvad er formålet med puljen?
Alle puljer i Kunstfonden har et formelt, defineret formål. Med formålene fortæller hvert udvalg, hvad
de ønsker at berige, fremme og styrke med de midler, de uddeler fra puljerne. Sådan har
Projektstøtteudvalget for Scenekunst formuleret formålet med ”Scenekunst for børn, unge og voksne”:
”Formålet med puljen er at fremme scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet, herunder at fremme
udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed indenfor scenekunst.
For at imødekomme at formålet bliver opfyldt, giver udvalget via puljen tilskud til
scenekunstsaktiviteter og projekter, der henvender sig til børn, unge og voksne. Desuden giver
udvalget via puljen tilskud til aktiviteter med tværkunstnerisk karakter.”

I skal bruge tilskuddet inden…
Tilskuddet skal anvendes i tidsperioden fra 01-08-2021 til 30-06-2023. Hvis I ikke bruger hele
tilskuddet, skal den resterende del betales tilbage.

Indsend et revideret budget til os
For at få udbetalt jeres tilskud, skal I senest en måned før projektstart indsende et revideret budget og
budgetbeskrivelse til os på musc@slks.dk. Jeres reviderede budget og budgetbeskrivelse vil herefter
blive sendt til godkendelse hos udvalget.

Væsentlige ændringer i projektet
I skal som udgangspunkt gennemføre jeres projekt, som I har beskrevet det i jeres ansøgning. Hvis I
laver væsentlige ændringer i jeres projekt, skal det godkendes på forhånd. Væsentlige ændringer kan
for eksempel være større ændringer i det budget, I har sendt ind, hvis I udskifter medvirkende
nøgledeltagere, spillested og/ eller tematik, udskyder projektets start- eller sluttidspunkt eller ændrer i
måltal og aktiviteter.
Vil I ændre i jeres projekt, skal I:
 sende en e-mail til musc@slks.dk og herefter vil udvalget afgøre, om ændringerne har betydning for
jeres tilskud
 huske altid at angive jeres journalnummer SKSP10.2020-0355, når I kontakter os
Anmoder I om at ændre i jeres projekt på grund af personlige forhold, som for eksempel helbred, skal I
blot angive ”personlige forhold” i e-mailen uden at specificere yderligere. Har vi, undtagelsesvist,
behov for flere oplysninger, vender vi tilbage til jer.
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Afrapportering
Jeres afrapportering skal bestå af et regnskab og en beretning.
For at afrapportere korrekt skal I:
 senest tre måneder efter projektets afslutning, indsende regnskab og en beretning, hvor I blandt
andet redegør for, at I har opfyldt målet med jeres projekt, som I har beskrevet det i ansøgningen.
Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor
 indsende regnskabet og beretningen via vores hjemmeside. Her kan I også læse nærmere om
reglerne for afrapportering
I tilfælde af, at vi ikke kan godkende jeres regnskab eller beretning, kan vi bede jer om at indsende en
tilrettet eller ny afrapportering, eller vi kan kræve, at I skal tilbagebetale tilskuddet.
I skal være opmærksomme på, at I kan blive bedt om at indsende dokumentation for projektet i op til
fem år fra projektets slutdato. Gem derfor jeres kvitteringer og bilag i denne periode.

Samarbejde med et stort institutionsteater
Har I som scenekunstproducent fået tilskud fra udvalget og vælger at samarbejde med et stort
institutionsteater, så kan der gælde særlige betingelser i forhold til samarbejdsaftaler, der skal
overholdes. Alle disse samarbejdsaftaler skal godkendes af udvalget senest tre måneder inden
prøvestart. I kan læse mere om betingelserne for samarbejdsaftaler på vores hjemmeside.

Jeres forestilling er nu godkendt til Refusions- og Formidlingsordningen
Med jeres tilskud fra puljen ”Scenekunst for børn, unge og voksne” er jeres forestilling automatisk
godkendt til at blive udbudt med refusion under Refusionsordningen. I skal være opmærksom på, at
refusionsgodkendelsen for jeres forestilling gælder for fem sæsoner. Det vil sige den sæson, hvor
premieren på jeres forestilling finder sted og så de efterfølgende fire sæsoner. I kan læse mere om
Refusionsordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Jeres forestilling er også automatisk godkendt til Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen).
Godkendelsen gælder, så længe der ikke laves væsentlige ændringer i forestillingen. Det vil sige, at
forestillingen bliver afviklet med samme tematik og de samme kunstneriske medvirkende i centrale
funktioner eller roller. I kan få mere at vide om Formidlingsordningen på vores hjemmeside.

Registrér jeres forestilling i Tereba
Nu hvor I får tilskud til jeres forestilling, skal I huske at registrere den i Tereba. Tereba (Teater
Register Basen) er en samlet informationsdatabase, der samler oplysninger om alle professionelle
teater- og scenekunstforestillinger, der udbydes i Danmark. De oplysninger I har registeret i Tereba,
skal også synliggøres på den landsdækkende scenekunstportal, scenen.dk. På den måde kan
potentielle købere se forestillingens godkendelsesstatus på scenen.dk. Både teaterforeninger,
kulturhuse med flere bruger nemlig scenen.dk, når de køber forestillinger, der er godkendt til
Refusions- og Formidlingsordningen.
Det er derfor helt afgørende, at I som producent selv registrerer jeres forestilling og udfylder de
korrekte oplysninger om jeres forestilling i Tereba. Husk at anføre forestillingens journalnummer:
SKSP10.2020-0355 på scenen.dk, da det også fungerer som et identifikationsnummer for
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forestillingen. Journalnummeret dokumenterer over for køberne af forestillingen, at forestillingen er
godkendt til at blive udbudt under Refusions- og Formidlingsordningen.

Hvad skal I gøre nu?
Gå ind på tereba.dk, opret en profil og registrér jeres forestilling. Husk at udfylde faneblandet ”juridisk”.
Herefter skal I vælge den ordning, som jeres forestilling er godkendt til, udfylde jeres journalnummer
SKSP10.2020-0355 samt den periode, hvor jeres forestilling er optaget i Refusions- og
Formidlingsordningen.

Har I brug for hjælp til Tereba?
Så ring til Scenit, der har ansvar for tereba.dk på telefon 35 24 01 00 eller info@tereba.dk.

Ændringer i forestillingens titel?
Hvis I ændrer i forestillingens titel, skal I meddele det til os og henvise til jeres journalnummer. I skal
også registrere den nye titel på tereba.dk sammen med forestillingens oprindelige titel. Det er vigtigt,
at forestillingens titel altid er korrekt på tereba.dk. Så er vi nemlig sikre på, at den rigtige forestilling er
knyttet til det journalnummer, som jeres produktion er godkendt under.

Husk at kreditere Kunstfonden
I Kunstfonden tror vi på, at kunst gør en forskel. Derfor er det vigtigt for os at give omverdenen et
indblik i, hvilke projekter og initiativer kunststøtten rent faktisk muliggør. Det gør vi gennem sociale
medier, nyhedsbreve samt omtaler, foto og video på web. Og når I nu bliver tildelt en bevilling, følger
nogle specifikke krav om, hvordan I skal kreditere Kunstfonden. Sådan kan vi i fællesskab formidle
både jeres kunst og kunststøttens betydning.
Til det formål har vi skrevet en kort guide til kreditering, som I skal følge. Her kan I også finde vores
logo og lignende materiale, som I får brug for.

Lovgrundlag
For en god ordens skyld, kan vi oplyse, at 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).
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