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Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet og et 
kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. 

 
 

TEATERCENTRUM 
 
Tlf.: 35 30 44 00 
 
 
info@teatercentrum.dk 
www.teatercentrum.dk 
www.aprilfestival.dk 

 
 
Følg os på Facebook: 
 

 Teatercentrum i Danmark 
 

 Aprilfestival - teater for små & store 
 

 Aprilfestival - Deltagerforum 
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Hvad er en formidler? 
 
Er du kulturkonsulent, teaterkontaktlærer, pædagog, bibliotekar, 
museumsansat, kunstner eller anden type kulturarbejder?  
Og beskæftiger du dig med - eller kunne du tænke dig - at skabe rammer 
for børn og unges møde med scenekunst og kultur?  
Så kan rollen som formidler af scenekunst for børn og unge måske være 
noget for dig! 
 
Hvad kræver det at være en god formidler, arrangør eller indkøber af 
professionel scenekunst for børn og unge? Først og fremmest 
engagement - og kærlighed til teatret og den udøvende kunst. 
 
Derudover er det en fordel at have kendskab til en række praktiske 
forhold, som vi her har forsøgt at samle i en overskuelig form. 
 
Vi håber, at materialet kan være en hjælp til dig, som for første gang 
kaster dig over dette spændende område, og at det kan fungere som 
inspiration for dig, som i forvejen har erfaringer med området. 
  
Vælger du at bruge din tid på formidling af scenekunst for børn og unge, 
lover vi til gengæld indsigt i en verden, der er fyldt med gode oplevelser, 
poesi og livsbekræftende samvær med vores yngste medborgere.  
 
Naturligvis kræver formidlingsarbejdet tid, dels bag skrivebordet og ved 
telefonen, når teatrene skal findes og bookes, dels på festivaler og i 
teatre rundt omkring, men kedeligt bliver det sjældent.  
 
Kom godt i gang og god fornøjelse med opgaven. 
 

 
 

Henrik Køhler 
Leder 
Teatercentrum   
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Scenekunst på dagsordenen 
 
Oplevelser med kunst er en vigtig del af børns liv. Når vi møder kunst, 
sker der ”noget” - en tanke sættes i gang, en følelse spejles, en verden 
viser sig - og alle børn og unge i hele landet skal derfor også - ligesom 
voksne – have mulighed for at møde scenekunsten. 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
Men at få scenekunst for børn og unge på dagsordenen i kommunen, på 
skolen eller på biblioteket kræver en indsats. Det kan således være 
nødvendigt, at der arbejdes vedholdende for at få scenekunst for børn og 
unge ind i formuleringerne af de overordnede prioriteringer i din 
kommune eller i din formidlingsinstitution.  
 
Det er vigtigt at slå fast, at der med kommunernes ønske om at ville 
satse på scenekunst for børn og unge også skal følge en prioritering af 
ressourcer til arrangementer og indkøb, samt til formidlingen og den 
faglige udvikling heraf.  
 

 

 
Hvorfor scenekunst frem for teater? 
 
Begrebet scenekunst kan noget mere end ’teater’, da det netop 
afspejler og inkluderer de mange forskellige udtryksformer inden 
for teater, dans, musik, ny-cirkus og andre, eksperimenterende 
genrer, som hele tiden udvikles.  

Publikum fra Festival 2010 
 – Teater for børn og unge i Esbjerg 
                              Foto: Gitte Lotinga 
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At holde kontakt med teatret 
 
Hvis du eller din skole/daginstitution/kulturinstitution ønsker at arrangere 
scenekunst for børn og unge er det en god idé, at der er en 
kontaktperson, som har ressourcer til at tage sig af kontakten til de 
enkelte teatre, teatermiljøet generelt og andre formidlere. Særligt for 
teatrene er det vigtigt at vide, hvem de kan henvende sig til, hvis de vil 
tilbyde noget til en given institution, eller hvis der er spørgsmål i 
forbindelse med køb af forestillinger eller billetter.  
 
Det er vigtigt, at din institutions ledelse anerkender, at der netop skal 
bruges ressourcer på denne teaterkontakt og på at oparbejde viden om 
hvordan teaterbesøg kan arrangeres, finansieres og rammesættes, så 
alle involverede parter får den bedste oplevelse. Hertil kommer den 
praktiske organisering af teaterudflugter og besøg fra turnéteater. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gertrud Exner i forestillingen 
”Regn”, Teaterværkstedet 
Madam Bach. 
Foto: Gitte Lotinga 
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Kontaktpersonens arbejdsopgaver 
 
Sørg for, som kontaktperson, at få tildelt ressourcerne til dette arbejde i 
form af timer, der er øremærket ”teaterkontakt”. Et godt værktøj i en 
forhandling om tildeling af timer kan være, at du kan dokumentere de 
arbejdsopgaver, arbejdet reelt består af.  
 
Dine arbejdsopgaver som kunst- og kulturformidler kan se forskellige ud 
alt efter, hvor du er, og hvordan du er organiseret. Her er nogle stikord til, 
hvad arbejdet kan bestå af: 
 

 Bestille x antal forestillinger om året - enten hos et opsøgende 
eller et stationært teater.  

 Have overblik over udbuddet, så alle børn/elever/aldersgrupper 
bliver tilgodeset. 

 Orientere kolleger om relevante tilbud. 
 Sørge for annoncering af forestillinger internt eller eksternt, alt 

efter hvem du udbyder en forestilling til.  
 Organisere praktiske forhold - fx hjælp til opstilling ved besøg fra 

et teater eller arrangere transport, hvis et teater skal besøges. 
 Sikre at de kontraktlige aftaler der er indgået med teatre, bliver 

overholdt.  
 Holde dig orienteret, så vidt det er muligt, ved at deltage på 

børneteaterfestivaler og/eller netværksmøder - og følge med i 
www.teateravisen.dk og anmeldelser i dagspressen.  

 Vejlede kolleger og andre, der ledsager børn ved en 
teateroplevelse dels med henblik på forberedelse til og 
efterbehandling af oplevelsen, dels på hvordan man agerer som 
voksen under selve forestillingen. 

 
 

Hvordan vælger man forestillinger? 
 
Scenekunst for børn og unge skal ikke kun underholde. Det skal, ligesom 
kunst for voksne, udfordre, provokere og vække tanker. 
 
Som formidler spiller du en vigtig rolle i mødet mellem teaterforestillingen 
og det yngre publikum, fordi det er dig, der har valgt forestillingen. Det 
giver dig et stort ansvar, og din position som ”udvælger og tilrettelægger” 
giver sikkert anledning til en række overordnede spørgsmål om, hvorfor 
og hvordan børn og unge skal møde scenekunsten, og også hvad kvalitet 
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er i forbindelse med scenekunst for børn og unge. Vi har her opstillet en 
række konkrete råd, der kan være med til at kvalificere dine valg:  
 
- Tag på festivaler. Det er en enestående chance for at se meget 
scenekunst for børn og unge på kort tid. Husk at se så mange forskellige 
forestillinger og så mange forskellige teatergrupper som muligt. Husk 
også at se noget, du ikke kender. Det er en mulighed for at blive 
overrasket. 
 

- Tal med andre. På festivaler har du mulighed for at tale med andre 
formidlere og få adgang til forskellige netværk. På Teatercentrums 
aprilfestival og på Horsens Kommunes festival er der fx altid tilrettelagt 
faglige seminarer og møder med kvalificering af formidlere for øje. Her 
kan du deltage i diskussioner og udveksle erfaringer med ”dine kolleger”. 
 
- Se på børnene. Se teater sammen med børn og unge og vær nysgerrig 
på deres oplevelser ved at spørge dem om deres oplevelse 
efterfølgende. Børn kan ikke altid sætte ord på deres oplevelse af en 
teaterforestilling, så på denne måde vil du få et mere realistisk eller 
fyldestgørende indtryk af deres teateroplevelse. Du kan evt. lade dig 
inspirere af det initiativ, som Teatercentrum har igangsat sammen med 
Randers Kommune i forbindelse med Festival 2011, som vi kalder 
’Teateroplevelser’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Stil spørgsmål. Spørg dig selv, om forestillingen refererer til 
følelsesmæssige, billedlige eller sociale erfaringer, som børnene eller de 
unge kender fra deres egen hverdag. Vær ikke bange for at udfordre dem 
mht. forestillingens form. Børn er, fra deres egen leg, computerspil og 

 
Teateroplevelser – at skabe samtalerum 
 
- Hvordan ville du tegne teateroplevelsen, hvis du skulle dele den med en 

ven? 
- Luk øjnene og genkald dig følgende: Gå ind i teatret (nu i tanken) og find din 
plads – husk på alle de indtryk du fik, lugte, lyde, stemninger… 

  
Dette er 2 små udpluk fra øvelser udviklet i projektet Teateroplevelser. 
Konceptet består af forskellige konkrete øvelser, der giver børn og unge en 
mulighed for at sætte ord og billeder på deres teateroplevelser.  
Konceptet har til formål at inddrage børn og unge aktivt i formidlingen af 
scenekunst for børn og unge samt give lærere og pædagoger redskaber til at 
skabe en dialog med afsæt i barnets eller den unges teateroplevelser. Hvis du 
er interesseret i at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte 
Teatercentrum (tlf. 35 30 44 00).  
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moderne litteratur, vant til fiktioner, der har flere lag. Derfor kan de møde 
en dejlig udfordring i en teaterforestilling, der springer i 
bevidsthedsniveauer og steder, og hvor skuespillerne har flere roller. 
 
- Småbørnsforestillinger. Helt små børn kan også nyde teater. Ved 
småbørnsforestillinger har mange kunstnere fokus på at udfordre de 
yngstes sanseapparat, og den kontinuerlige historie træder måske i 
baggrunden. Vær ved disse forestillinger opmærksom på lydbilleder og 
farvekombinationer, lys og objekter, og på skuespillernes ageren med 
disse.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Skolemateriale. Nogle teatre laver skolemateriale eller 
baggrundsmateriale til deres forestillinger, og nogle gør bevidst ikke. 
Materialet kan ofte downloades fra teatrenes hjemmeside: 
http://www.teatercentrum.dk/scenekunst-og-undervisning.asp  
 
Børn har allerede kulturelle kompetencer, men man bør arbejde med at udvikle deres evner 
proaktivt, især i forhold til kritisk og bevidst refleksion og evaluering af deres teateroplevelser. 
Det er vigtigt at anerkende, at børn og unges nydelse af teateroplevelser både er intellektuel, 
refleksiv og en umiddelbar fornøjelse. Det betyder, at børn opnår nydelse ved at se og 
fortolke, at de værdsætter udfordringen og involveringen af deres egne evner som tilskuere 
og at de, hvis de bliver opfordret til det, vil fordybe sig yderligere og længere.  

Matthew Reason, professor i teater og performancekunst. 
                      

Og husk så at spørge dig selv: Hvad synes jeg om forestillingen og 
hvorfor? Svarene kan være en god rettesnor for dit valg af forestillinger.  
 
Sørg for at se meget teater og søg faglig inspiration. Teatercentrum 
tilbyder bl.a. møder for teaterformidlere samt konferencer og seminarer 
om scenekunst for børn og unge i forbindelse med den årlige festival 
hvert forår. Hold øje med vores tilbud til formidlere på 
www.teatercentrum.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores 
formidlernetværk. Vi har desuden samlet en liste over faglig litteratur, 

 

Thomas Milton og Michael 
Sand i Milton – Sand & Søns 
forestilling ”Rumlerikkerne 

på Eventyr”. 
Foto: Hjerteforeningen/ 

Henrik Freek Christensen 
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teaterfestivaller med scenekunst for børn og unge og andre links, der kan 
inspirere sidst i denne formidlingsinformation.   
 
 
Aldersgrupper og publikumsantal 
 
Erfaringen viser, at aldersgrupper og publikumsantal er to områder, der 
kan give anledning til diskussion mellem teatre og formidlere. Vær derfor 
opmærksom på den angivne aldersgruppe for de forestillinger du 
bestiller. Ønsker du ekstraordinært at afvige fra den angivne 
aldersgruppe, så tal med teatret inden I skriver kontrakt. 
Med hensyn til det maksimale antal tilskuere, der er angivet ved 
forestillingerne, så ligger der selvfølgelig kunstneriske og praktiske 
overvejelser til grund for det. Men også prismæssige vilkår kan spille ind.  
 
Vil du afvige fra det angivne, så tal med teatret og sørg for at tale om 
både antal børnepublikummer og antal voksne ledsagere.  
 
 
 
 

 

 
 

Fra forestillingen 
”Cirkuskanonen”, Teatret 
Cikaros og Tin Can Company.  
Cirkuskanonen fokuserer på 
at styrke elevernes lyst til 
idræt og bevægelse samt 
stimulere deres nysgerrighed 
og skabertrang. 
Foto: Gitte Lotinga 
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Et teater kommer på besøg… 
 
Langt de fleste teatre spiller ikke på en egentlig scene, og netop derfor 
kan de spille deres forestillinger på skoler, i kulturhuse og foreningshuse.  
 
De fleste forestillinger kræver mørklægning, men der er selvfølgelig også 
forestillinger, der har anderledes krav og fx kan spille udendørs. 
 
Det er en god idé, at I fra begyndelsen kender de lokaler, I råder over til 
forestillinger. Ved den indledende kontakt med teatrene er det vigtigt, at 
kunne give dem oplysninger om følgende: 
 

 Lokalets længde, bredde og højde. 
 Strømforhold (380 V eller 220 V). 
 Gulvbelægning (er særligt interessant for danseforestillinger - eller 

andre mere fysiske forestillinger). 
 Adgangsforhold (i forhold til parkering samt håndtering af store og 

tunge kulisse-dele). 
 Mulighed for bænke/stole til publikum. 
 Særlige vilkår (stolper, foldedøre, skabe, borde, lamper eller lign., 

som ikke kan flyttes).  
 Omklædningsrum til spillerne (sjældent et krav, men det kan være 

en fordel). 
 Mulighed for mørklægning. 

Mørklægning er et af de forhold, der ofte er spørgsmål til, når et 
teater kommer på besøg. Kravene til graden af mørklægning 
kan variere sådan, at én forestilling kan spilles med fx 
ovenlysvinduer med gardiner, mens en anden kræver 
fuldkommen mørke. Dét betyder, at alle steder med lysindfald 
skal skærmes af med sort, lystæt plastfolie. Tal derfor altid på 
forhånd med teatret om mørklægningen.   

 
 
Det skal understreges, at teatrene har forskellige krav til de ovennævnte 
emner.  
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Det praktiske 
 
Du skal sørge for, at der er lavet klare aftaler om, hvem der gør hvad på 
selve dagen, hvor teatret kommer på besøg. Klare rammer er med til at 
give den bedste oplevelse for alle parter. 
 

 Modtagelse. Hvem tager imod teatret? 
 

 Adgang til lokaler. Skal der udleveres en nøgle? Det kan være, at 
teatret ankommer til opstilling uden for spillestedets åbningstid (fx 
før kl. 8.00 på skoler).  

 
 Forplejning. Det er en god idé at sørge for hyggelig forplejning af 

teatrene og få vist dem ordentligt til rette.  
 

 Den personlige kontakt. Den gode personlige kontakt er med til at 
gøre besøget til en god oplevelse for alle parter.  
 

 Opstilling. Skal teatret have hjælp til opstilling af scenografien? Er 
det stedets pedeller/tekniske personale/serviceledere eller evt. 
elever, der har denne opgave?  

 
 Rumindretning (publikumsopbygning). Skal der stilles stole op – 

og hvor mange? Eller skal rummet netop være helt tomt, når 
teatergruppen ankommer? 
 

 Nedtagning. Skal der hjælp til at pakke forestillingen sammen? 
 

 Øvrige praktiske forhold. Bruges lokalet normalt til noget, som 
derfor skal aflyses? Er der en ringeklokke, en lyscensor eller en 
alarm, der skal afbrydes inden forestillingen? 

 
 Information. Er spillestedets øvrige personale informeret om 

forestillingen, så ingen overraskes over, at der færdes ukendte 
personer på stedet?  

 
 KulturCrew. Hvis der allerede er oprettet KulturCrew på 

spillestedet, er det oplagt at benytte sig af dette i forbindelse med 
arrangementet. Om KulturCrew, se side 24.  
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De voksne ledsagere 
Ved forestillinger for et børnepublikum opstår der ofte spørgsmål om, 
hvor mange voksne, der skal være til stede under forestillingen. Det er 
forskelligt fra aldersgruppe til aldersgruppe, og beslutningen er jeres. 
Men lav i god tid aftaler med dine kolleger om, hvem der ledsager 
børnene.  
 
Under forestillingen ligger ansvaret for teaterrummet i udstrakt grad hos 
skuespillerne. Vær opmærksom på, at ”tyssen” kan være noget af det 
mest generende for en forestilling, og samtidig er langt fra al uro blandt 
publikum tegn på manglende koncentration eller manglende fascination. 
Tag en snak med teatergruppen om, hvordan de gerne vil have, de 
voksne tilskuere skal opføre sig under forestillingen. Vær et forbillede - 
giv din opmærksomhed til forestillingen.  
 
Tid og planlægning 
De fleste teatre lukker først publikum ind, lige inden forestillingen 
begynder. Der er derfor ingen grund til at komme i alt for god tid og stå 
og vente foran gymnastiksalen. Børnene bliver utålmodige, og det kan 
skabe unødig uro for alle parter. 
 
Vær i øvrigt opmærksom på, at teatrenes sæson typisk varer fra august 
til juni, og at den hos mange teatre planlægges i marts-april. Det er derfor 
en fordel at være i god tid med planlægningen og reservering af 
forestillinger.  
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Når I besøger teatret… 
 
Når I besøger et teater, er de forhold omkring de voksnes ageren under 
forestillingen, som er skitseret i forrige afsnit ”Et teater kommer på 
besøg… ”, også gældende. Den store forskel er, at det nu er jer, der 
træder ind i teatrets rum.  
 
Nogle børn er ikke vant til at gå i teatret, og det kan være nødvendigt at 
forberede dem på at skulle sidde i et teaterrum – rummet kan være 
mørkt, man klapper, når forestillingen er slut, man husker at slukke 
mobiltelefonen, og man spiser ikke slik.   
 
Spørgsmålet om, i hvor høj grad man skal forberede børnene på den 
forestilling, de skal se, kan som nævnt diskuteres, men afhængig af 
aldersgruppe og sammenhæng kan det være en god idé at tale med 
børnene om dagens praktiske forløb. 
 
Det praktiske 
 

 Billethåndtering. Du skal huske at sikre dig aftaler omkring 
betaling af billetter, inden det eventuelt er dine kolleger, der står 
og skal afhente dem umiddelbart før en forestilling.  

 

Festivalpublikum i Esbjerg, 2010. 
Foto: Gitte Lotinga 
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 Ankomst til teatret. Det er en god idé at have overvejet 
ankomst- og afgangstidspunkt. Teatret, I skal besøge, har helt 
sikkert noget der hedder ”At ankomme i god teatertid”. Det kan 
være alt fra 30 minutter til 10 minutter før forestillingens start, så 
spørg teatret – og husk på, hvor lang tid det tager at få 14 børn 
ud af flyverdragten og på toilettet. Ring til teatret, hvis I bliver 
forsinkede. Ring også, hvis I bliver forhindrede i at bruge jeres 
billetter, så der ikke sidder en sal fuld af børn og venter 
forgæves på jer.  

 
 Orientering af kolleger. Sidst men ikke mindst, så hjælp dine 

travle kolleger med at holde overblik over, hvornår de skal 
ledsage nogle børn i teatret. Nogle billetkøb sker jo måneder før 
selve teaterturen… og en glemt teatertur er ærgerlig! 
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Ragnhild Kaasgaard, Henrik Ipsen og Anne Dalsgaard fra Teater Hund i forestillingen ”Æblet og ormen”. 
En fabel der underholdende berører temaerne: drømmen om berømmelse, ydre kontra indre værdier, det at turde sige 
fra og være anderledes, venskab og nye muligheder. 
Foto: Bix 



16 
 

Refusion, rabatordninger og priser 
 
”Det hele for det halve” 
 
Refusionsordningen  
Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til køb af 
refusionsgodkendt scenekunst for børn og unge.   
 
Hvem kan få refusion? 
Alle kommunale institutioner kan benytte refusionsordningen. Først og 
fremmest skoler og daginstitutioner, men også biblioteker og andre 
institutioner, som er kommunalt finansierede. 
 
Hvem kan ikke få refusion? 
Privatpersoner, privatskoler, friskoler, efterskoler som ikke er kommunalt 
finansierede, gymnasier og ungdomsuddannelser (efterskoler og 
gymnasier/ungdomsuddannelser er som regel selvejende 
statsinstitutioner), teaterforeninger og andre ikke kommunale arrangører. 
Tal evt. med kommunen om samarbejdsmuligheder.  
 
Hvilke forestillinger er refusionsgodkendte? 
Forestillinger, der er producerede med støtte via teaterloven, er 
automatisk refusionsgodkendte. Det vil sige forestillinger fra Det 
Kongelige Teater, landsdelsscenerne i Ålborg, Århus og Odense, 
Københavns teater, egnsteatrene, de små storbyteatre, samt 
forestillinger, der har fået støtte fra Kunstrådets scenekunstudvalg. 
Alle andre forestillinger skal være godkendt af Refusionsudvalget. Disse 
forestillinger kan findes på Den Røde Brochure online: 
http://drb.teatercentrum.dk/  
 
Hvordan får jeg refusion? 
Det er kommunen (forvaltningen), der søger refusionen. En gang om året 
(inden 1. maj) indsender kommunen en opgørelse over hvor mange 
penge, der er brugt på scenekunst. Det er forskelligt fra kommune til 
kommune, hvordan ordningen bliver administreret. Er det første gang, du 
skal arrangere forestilling, så undersøg i din kommune hvordan 
proceduren er. 
 
Hvad bliver refunderet? 
50 % af udgiften til køb af scenekunst refunderes eksklusiv moms. 
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Refusion ved køb af billetter til forestilling 
Købes enkelte billetter til en refusionsgodkendt forestilling, gives 50 % 
refusion af billetternes pris. Billetterne skal være til såkaldt ”løssalgspris”, 
altså uden nogen anden form for rabat; ungdomsrabat eller lignende. 
 
Refusion ved køb af hele forestillinger 
Købes en hel forestilling, refunderes halvdelen af prisen eks. moms. De 
fleste teatre har indregnet deres evt. transportomkostninger o.a. i prisen. 
Hvis det ikke er tilfældet, lægges disse udgifter oveni 
refusionsopgørelsen 
 
Teater for voksne 
Refusionsordningen gælder også såkaldt opsøgende teater, som kan 
være for voksne. Det betyder forestillinger, som spiller andre steder end 
traditionelle teaterhuse/spillesteder, fx på biblioteker eller arbejdspladser. 
 
 
Ofte stillede spørgsmål 
 
Hvad hvis min kommune er med i en regional kulturaftale? 
I nogle regionale kulturaftaler administreres refusionsordningen lokalt og her kan 
proceduren for brug af ordningen være anderledes. Spørg i din kommune. 
 
Kan jeg få refusion alligevel, hvis vi ikke er kommunal institution? 
Er du ikke en kommunal institution, så spørg din kommune om de vil indgå i et 
økonomisk samarbejde om arrangementet. Nogle kommuner hjælper gerne med at 
indkøbe teater. Visse kommuner har endog ”udliciteret” teaterindkøbet til fx den 
lokale teaterforening. 
 
Kan vi få refusion af de billetter, der er til medfølgende voksne? 
Ja, alle købte billetter refunderes. 
 
Er der refusion til billetter til børn, som ser voksenforestillinger? 
Nej. 
 
Min kommune ”kender ikke noget til refusion”. Hvad gør jeg? 
Ring til Teatercentrum (tlf. 35 30 44 00) og få hjælp. 
 
Kan man få refusion på gruppe- eller ungdomsbilletter? 
Nej, der gives ikke refusion på billetter, der allerede har reduceret pris.   
 
Hvordan kommer jeg i gang med at arrangere forestillinger? 
Teatercentrum hjælper gerne med råd, vejledning og gode ideer. 
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Billetkøbsordningen 
Har du ikke hjemme i en kommunal institution, kan du måske få gavn af 
midlerne fra Statens Kunstfonds ”Billetkøbsordning – Formidlingstilskud 
til nedbringelse af billetpriser”. 
 
Se mere om billetkøbsordningen og de forskellige puljer der kan ansøges 
om på Statens Kunstfond på Kunst.dk’s hjemmeside via dette link: 
www.kunst.dk/scenekunst.  

 
Det skal pointeres, at der skal være tale om åbne forestillinger (dvs. 
forestillinger, som alle og enhver kan købe billet til), for at man kan søge 
gennem billetkøbsordningen. Kontakt evt. det pågældende teater, som 
du ønsker en forestilling fra, hvis du er i tvivl om dette. 
 
 

 
 

 
Billetter med rabat 
Som institution eller som privatperson kan du ofte købe billetter med 
rabat til teatre og forestillinger i hele landet, fx gruppebilletter eller 
ungdomsbilletter. Se mere på www.scenen.dk  
 
Prisvejledning  
Denne lille prisvejledning er henvendt til dem, der ikke har prøvet at 
arrangere forestillinger før, eller til dem, der sidder og skal forhandle med 

Annemarie Jeppesen fra 
Zebu i forestillingen 
”Stranden”. Skuespillere 
og dukker fortæller 
historien om livets opståen 
- eller historien om, 
hvad et barn kan få øje på i 
en lille glaskugle: ALT. 
Foto: Jens Hemmel 
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fx en skoleledelse om, hvordan budgettet til scenekunst skal se ud 
fremover.  
 
Af Den Røde Brochure fremgår det, at priserne på forestillinger varierer 
fra 5.000 til 25.000 kroner. Priserne afhænger af forskellige 
omstændigheder, såsom varighed, antal medvirkende og 
publikumsantallet. Prisen for at se børne- og ungdomsteater ligger i 
gennemsnit mellem 40 og 70 kr. pr. tilskuer, når refusionen er fratrukket 
og ved maksimalt antal tilskuere. 
Tilskuerantallet til en forestilling er fastsat af teatret og angivet i Den 
Røde Brochure.  
 
Vær opmærksom på at prisen kan afvige ved fx småbørnsforestillinger, 
fordi der til disse typisk er adgang for færre publikummer. 
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Festival 2010 – Teater for børn og unge i Esbjerg  
Foto: Gitte Lotinga 
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Hvor finder jeg inspiration? 
 
Som formidler af scenekunst for børn og unge kan det som nævnt 
anbefales, at du ser så mange forskellige forestillinger som muligt. Husk 
også at orientere dig mod nye teatre og nye forestillinger, fordi teatrenes 
formsprog, teknik og tematik hele tiden flytter sig i takt med udviklingen af 
den verden, som børnene og de unge lever i. Tal også med dine 
formidlerkolleger, som måske har set noget andet end dig. 
 

Festivaler 
Festivaler er en chance for at se en masse teater, møde kolleger, unge 
og børn - og forkæle hjernen og sanserne. I Danmark findes der flere 
festivaler for børneteater og for børnekultur mere generelt. Her nævner vi 
de største aktører inden for scenekunst for børn og unge. 
 
Aprilfestival 
Teatercentrums store teaterfestival, Aprilfestival – teater for små og 
store, finder sted hvert år i april i skiftende kommuner i Danmark. 
Festivalen arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum og 
værtskommunen. Som formidler af scenekunst for børn og unge kan du i 
weekenden til sidst i festivalugen se de ca. 120 danske børneteatre 
opføre omkring 200 forskellige forestillinger, og du kan deltage i 
arrangementerne for formidlere.  
Deltagelse på festivalen er gratis.   
Se mere på www.teatercentrum.dk og på www.aprilfestival.dk. Siderne 
opdateres løbende fra starten af juli.  
 
Horsens Teaterfestival 
Horsens inviterer hvert år i september til kommunens børneteaterfestival, 
der over en weekend præsenterer omkring 35 danske børneteatre og 
deres forskellige forestillinger. Der arrangeres endvidere et seminar for 
branchefolk og formidlere af scenekunst for børn og unge. 
Billetter til festivalens forestillinger er gratis. Følg dette link: 
www.horsensteaterfestival.dk   
 

 
Andre festivaler med fokus på professionel scenekunst for 
børn og unge er bl.a.:  
 
Springfestival – international scenekunst for børn og unge  
www.springfestival.dk  
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Festival of Wonder  
www.festivalofwonder.dk  
 
Danish + 
www.danishplus.dk  
 
SWOP 
www.swopfestival.dk  
 
Læs mere om festivaler på www.kunst.dk/kunstomraader/scenekunst/  
 

 
 
 
 
Assitej Danmark 
www.assitej.dk  
Her kan du finde en liste over festivaler i hele verden.  
 
Når du står overfor at skulle vælge forestillinger kan du desuden få 
overblik og inspiration i Den Røde Brochure, som Teatercentrum udgiver 
samt på www.teateravisen.dk   

 
Den Røde Brochure – et opslagsværk 

Thalias Tjenere:  
”Den store Bastian”. 

Ideen om det 
velopdragne barn 

vendes på hovedet, og 
duksenes uskyldige 
leg med de voksnes 
regler bliver absurd, 

komisk, og (lidt) 
skræmmende. 

Foto: Claus Stener 
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”Den Røde Brochure” er en næsten komplet oversigt over de danske 
professionelle teatre, der laver stationære eller turnerende forestillinger 
for børn og unge. Den er derfor et rigtig godt redskab for dig som 
formidler af scenekunst for børn og unge. De forestillinger, der 
annonceres i ”Den Røde Brochure”, er alle refusionsberettigede. 
 
”Den Røde Brochure” udgives hvert år i marts/april med forestillinger for 
den kommende sæson. 
 
Du kan rekvirere ”Den Røde Brochure” gratis via www.teatercentrum.dk.  
Her finder du den også i elektronisk form.  
 

 
www.teateravisen.dk – indsigt og orientering 
Teateravisen.dk er en dynamisk avisportal, som næsten dagligt 
opdateres med nyhedsartikler, aktuelle reportager og anmeldelser af nye 
teaterforestillinger. Udover at kunne holde sig orienteret om børne- og 
ungdomsteaterverdenen generelt, er det også muligt hér at læse om 
Børneteateravisens historie og gå på jagt i arkivet. 

 

 
 

Intet er, som det ser ud til 
at være, når performer/ 

jonglør Samuel Gustavsson 
og musiker Sture Ericson 

inviterer det unge 
publikum inden for i deres 

Magiske Lydcirkus. 
Kitt Johnson X-Act:  

”Det Magiske Lydcirkus” 
Foto: Morten Abrahamsen 
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Nye formidlingstiltag hos Teatercentrum 
 
Hos Teatercentrum udvikler vi løbende nye formidlingstiltag, som du 
også er velkommen til at lade dig inspirere af.  
 
KulturCrew 
Inspireret af den norske ordning, hvor elever er værter ved kulturelle 
arrangementer på skolen, har Teatercentrum i samarbejde med LMS og 
Dansehallerne udarbejdet konceptet KulturCrew, der handler om 
elevinddragelse ved afvikling af de kulturelle arrangementer på skolen.  
 
Hovedformålet er at give eleverne kompetencer, ansvar og ejerskab, der 
udvikler dem både som rammesætter ved kulturelle arrangementer, 
kulturambassadører og som hele mennesker. 
 
KulturCrew er udviklet i Kulturpakke-regi og afvikles nu i henved 20 
kommuner og med mere flere på venteliste. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om KulturCrew eller afprøve det på 
din skole, er du velkommen til at kontakte Teatercentrum.  
Du kan desuden følge med på www.kulturcrew.dk  
 

 

 
KulturCrew skaber kultur for kultur  
KulturCrew består typisk en gruppe på 6 -15 elever. I forbindelse med at et teater 
fx kommer på besøg, varetager de forskellige opgaver. Eksempler på disse 
opgaver kan være: Værter, PR & marketing, at anmelde forestillinger, scenehjælp, 
teknik, at fungere som opkøbere m.m.  
 
Fælles for KulturCrew er at de sætter fokus på kunst og kultur på skolerne og 
bliver en slags ambassadører der skaber kultur for kultur.  

 
I Roskilde har KulturCrew lavet en lille film om deres opgaver, den kan du se ved 
at følge linket her: http://www.youtube.com/watch?v=0AlzDd_whqI  
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Teateroplevelser 
Teateroplevelser består af samtaler og forskellige konkrete øvelser, der 
giver børn og unge en mulighed for at sætte ord og billeder på deres 
teateroplevelser. Konceptet har til formål at inddrage børn og unge aktivt 
i formidlingen af scenekunst for børn og unge samt give lærer og 
pædagoger redskaber til at skabe en dialog med afsæt i børnenes/de 
unges teateroplevelser. 
 
Teateroplevelser er et forskningsbaseret koncept udviklet i forbindelse 
med Festival 2011 – teater for børn og unge – i samarbejde med 
Randers Kommune.  
 
Er du interesseret i at vide mere om teatersamtaler for børn og unge eller 
ønsker du at deltage i kommende workshops for pædagoger og lærere, 
kan du kontakte Teatercentrum (tlf. 35 30 44 00).  
 
 

 
 
 
Kulturpakker 
En kulturpakke er en kunstordning lidt i stil med skolens mælke- eller 
frugtordning. I stedet for 1 stk. frugt eller ¼ liter mælk om dagen – er det 
3 stk. kunst om året pr. elev. Alle skolebørn i Kulturpakke-kommunen fra 

Teatergruppen Svanen,  
dansk-tjekkisk dukketeater.  

Foto: Gitte Lotinga 
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0.-9.klasse får Kulturpakker med en skolekoncert, en teaterforestilling og 
en danseforestilling/workshop om året.  
Bag Kulturpakker står de 3 kompetencecentre: Dansens Hus, Levende 
Musik i Skolen (LMS) og Teatercentrum. Ordningen startede i 2009 med 
Haderslev som kulturpakkekommune og i 2010 kom Kalundborg 
kommune til. I 2011 kom Skanderborg Kommune med og i 2013 Morsø 
Kommune.   

 

Ønsket er at skabe en enkel struktur, hvor så mange børn som muligt 
oplever et varieret udbud af kunstneriske oplevelser – ambitionen er på 
sigt, at indlemme flere kunstarter og kommuner i ordningen.  
 
Kulturpakker var et pilotprojekt, der støttes af Statens Kunstråd frem til 
sommeren 2014. Herefter kører Kulturpakker videre på nye præmisser.  
 
Projektets hjemmeside er www.kulturpakker.dk 
 
 
Du kan finde mere information om disse tiltag på www.Teatercentrum.dk 
– og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os personligt. 
 
 
 

Links 
 
www.teatercentrum.dk     Teatercentrums hjemmeside. 
 
www.dk-teaterforeninger.dk    Danmarks Teaterforeninger. 
 
www.boernogkultur.dk   Kulturstyrelsens portal med fokus på børne- og 

unge kultur. 
 
 
www.kunst.dk     Samler informationer fra  

Kunststyrelsen, Statens Kunstfond og Statens 
Kunstråd. 

 
www.familieteater.dk  Et samarbejde mellem Københavnske teatre 

om fælles kalender og annoncering.  
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Beth Juncker: Om processen - Det æstetiskes betydning i  
børns kultur. Tiderne Skifter, 2006. Bogen er en doktorafhandling om 
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om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag, 2006.  
 
Matthew Reason: The Young Audience - exploring and enhancing 
children´s experiences of theatre. Trentham Books Ltd., 2010.  
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Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for 
udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Vi er en 
selvejende institution under Kulturministeriet.  
 
Teatercentrum arbejder aktivt for udvikling og opbygning af 
strukturer, der sikrer udbredelsen af scenekunst for børn og unge.  
 
Det sker gennem: 
Tilrettelæggelse og afholdelse af workshops og seminarer for bl.a. 
formidlere, teaterfolk og børn og unge. 
 
Inddragende formidlingstiltag, bl.a. KulturCrew og Lån en ung. 
 
Udvikling af metoder til at arbejde med scenekunst før og efter en 
forestilling, f.eks. Teateroplevelser og KulturCrew. 
 
Showcase. 
 
Den årlige Aprilfestival. 
 
Etablering af rammer for vidensdeling og erfaringsudveksling i 
netværk af f.eks. teaterfolk/formidlere/børn/unge. 
 
Forankring af scenekunst i kommunerne, f.eks. Kulturpakker, 
ambassadørordninger, netværk, KulturCrew og Aprilfestivalen. 
 
Internationalt samarbejde. 
 
Formidling af viden og information om scenekunst for børn og unge, 
(fx udbuddet, arbejdet med scenekunst for børn og unge, scenekunst i 
skolen, refusionsordningen og andre praktiske oplysninger) gennem 
fx Teateroplevelser, Håndbog for formidlere, Den Røde Brochure, 
Teateravisen og Teatercentrums hjemmeside: 
 
                                           www.teatercentrum.dk  

 

Tatiana Chemi: Kunsten at integrere kunst i undervisningen. Aalborg 
Universitetsforlag, 2012.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


