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Uddrag af sag forelagt KFU 9. april 2018 med fakta om det frederiksbergske teaterlandskab:

Frederiksbergs teaterlandskab anno 2018
Frederiksberg har i mange år været og er forsat en teaterby med stor mangfoldighed indenfor 
scenekunsten til glæde for teatergængere i alle aldre. Især området omkring Frederiksberg Alle og 
Allégade har i mange år være omdrejningspunkt for teater og scenekunst.
 
I dag kendetegnes Frederiksberg teaterliv af 5 forskellige teatre, der hver har sin profil og sine 
rammevilkår. Det Frederiksbergske teaterlandskab er mangfoldigt på alle måder, samtidig med, at de 5 
aktører supplerer hinanden på fin vis og bidrager til Frederiksbergs profil som teaterby. Nedenfor 
præsenteres de fem frederiksbergske teatre i alfabetisk rækkefølge:
 

 Aveny-T - Hovedstadens unge-teater for de 15-34-årige
Aveny-T er i dag et teater for de unge i alderen 15-34-årige, og har dermed et unikt fokus på en 
målgruppe, som ellers ikke tilgodeses blandt teatre. I efteråret 2017 åbnede det nyrenoverede teater 
med verdenspremieren på SKAM som teaterforestilling. Forestillingen spillede for fulde huse og tiltrak 
unge publikummer fra hele landet. Ved at målrette et teater direkte mod de unge, som deres sted og 
med forestillinger alene rettet mod dem, er det tanken, at de kan fastholdes og motiveres til, at teatret er 
en del af deres fremtid og et tilbud, som de vil tage imod. Dermed udgør Aveny-T et essentielt led i 
fødekæden af fremtidens teatergængere. 
 
Frederiksberg Kommune har siden 2010 ydet et årligt tilskud til teatrets drift. De seneste år har tilskuddet 
udgjort 3,5 mio. kr. I samme periode har Jon Stephensen været direktør på teatret. På trods af de relativt 
beskedne driftsmidler har Aveny-T sæson efter sæson formået at levere såvel flotte forestillinger som 
tilskuertal. I sæsonen 2014/2015 havde de fem teatre under Københavns Teater (KbhT) et billetsalg på 
mellem 15.000 til 65.000 – samlet i alt 220.000 billetter. Til sammenligning havde Aveny-T et billetsalg på 
55.000 billetter svarende til 25% af det samlede billetsalg i regi af KbhT. Dette vel at mærke med et 
tilskud, der svarer til kun 3,8 pct. af det samlede tilskud til de 5 teatre i KbtT. Teatret oplyser, at SKAM 1 
& 2 har solgt over 29.000 billetter i sæsonen 2017/2018, heraf 65 % til unge.
 
Frederiksberg Kommune overtog i 2016 bygningen, som huser Aveny-T. I løbet af 2017 blev den del af 
bygningen, der huser teatret renoveret, da det var nedslidt og utidssvarende. I alt har kommunen 
investeret godt 40 mio. kr. i køb og renovering af teaterbygningen. Udover renoveringen er der også 
planer om en egentlig ombygning af bygningen, der skal transformere den nuværende bygning med 
teater og cafe som to seperate funktioner til et væksthus for teaterarbejdere og studerende med 
arbejdspladser, prøvescene m.v. og hvor indretningen optimeres så cafe og teater bedre kan spille 
sammen og tilføre teatret de nye funktioner, der forventes af et moderne teater. Ombygningen er 
estimeret til at koste 24 mio. kr. og søges finansieret ved eksterne fondsmidler. Indtil videre er der opnået 
tilsagn om 10 mio kr. Restbeløbet søges hos andre fonde, jf. sag til kultur- og Fritidsudvalget den 5. 
februar 2018. 
 
Ombygningen er nødvendig for realiseringen af visionen om Det Ny Aveny-T - om at stedet skal blive 
Frederiksbergs nye dramatik- og musikteater for den unge generation. Et sted hvor der er et åbent 
arbejdssted for vækstlaget inden for teatermiljøet med skuespillere, forfattere, koreografer, studerende 
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osv der afprøver nye muligheder på bl.a. den åbne prøvescene. Et kraftcenter for ungekulturen - ikke blot 
på Frederiksberg - men langt udover kommunens grænser, men med Frederiksberg som afsender og 
stedet det sker. Det Ny Aveny-T skal være teater, der ikke begrænser sig til bare lige den aften billetten 
er købt til. Det Ny Aveny-T skal være stedet, man kommer forbi, når man har lyst, fordi der altid sker 
noget. Hvor man kan få oplevelser indenfor både det scenekunstneriske og det kulinariske tilbud. 
 
Aveny-T er organiseret som en erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at bevare og videreudvikle et 
godt teatermiljø på teatret beliggende Frederiksberg Allé 102. Fonden skal som led i dette formål 
producere teater samt medvirke til at skabe bedre rammer for teater og andre kulturelle aktiviteter med 
udgangspunkt i teatret på Frederiksberg Allé 102. Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og 
kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 
6 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og 4 medlemmer 
udpeges af bestyrelsen selv og tilsammen skal repræsentere kulturelle og erhvervsmæssige 
kompetencer. Frederiksberg Kommunalbestyrelse har for funktionsperioden 1. januar 2018 – 31. 
december 2021 genvalgt Claus Wagenblast-Franck og har valgt Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor 
Wibroe.
 
Fondens bestyrelse har flere gange gjort opmærksom på, at teatrets økonomi er skrøbelig. Derfor har 
kommunalbestyrelsen med budgettet for 2018 bevilget teatret et ekstraordinært driftstilskud på 1,5 mio. 
kr. - udover det faste årlige på ca. 3,5 mio.kr. Teatrets udviklingsmuligheder har løbende været drøftet og 
forelagt for udvalget med henblik på at konsolidere teatrets finansielle grundlag. Af flere scenarier har 
teatrets optag i KbhT været vurderet som det mest hensigtsmæssige for at skabe en mere bæredygtig 
økonomi. Optag i ordningen for Små Storbyteatre vil være på bekostning af Riddersalen. 
 
Ad flere omgange har der været dialog med KbhT's direktør og bestyrelse om muligheden for at udvide 
ordningen med Aveny-T, men indtil videre forgæves. I bestræbelserne på at få Aveny-T fremtidssikret 
med et optag i KbhT, har Borgmesteren og den tidligere Kultur- og Fritidsudvalgsformand i 2017 mødtes 
og skrevet med Kulturminister Mette Bock. I dialogen er der hidtil lagt op til, at Frederiksberg Kommune 
fortsat skulle yde et årligt tilskud til Aveny-T på ca. 3,5 mio. kr., dvs. at et eventuelt fremtidigt tilskud fra 
KbhT skal supplere driften af Aveny-T. 
 
Vigtige budskaber f.s.v.a. Aveny-T er, at Aveny-T drives som et af de mest effektive teatre i Danmark - 
økonomisk, kunstnerisk og publikumsmæssigt. Det skyldes kommunalt engagement, samarbejde med 
andre teatre (Aarhus Teater/Aarhus Musikhus), effektiv organisering dels i form af erhvervssdrivende 
fond med stærk bestyrelsessammmensætning dels i form af visionær og kompetent ledelse/direktør, 
målrettet repertoire, stærk publikumsorientering og -involvering. Ungeprofilen understøttes af 
Frederiksberg Kommunes Ungeråd. 
  

 Betty Nansen Teatret
Betty Nansen Teatret er organisatorisk forankret i KbhT og finansieres derigennem via en statslig 
bevilling på ca. 16,5 mio. kr. årligt (2016/17). I sæsonen 2016/17 solgte teatret knap 42.000 billetter. I en 
analyse udarbejdet af Teatersamarbejdet fremgår, at omkring 60% af Betty Nansens Teatrets kunder bor 
indenfor 10 km og at teatret har fået større andel lokale kunder end tidligere (tal for sæson 2016/17). Af 
samme analyse fremgår, at den teatrets kunder bor indenfor ca. 25 km fra teatret. 
 
Af teatrets seneste rammeaftale med KbhT fremgår det, at Betty Nansen Teatrets kunstneriske profil er 
"nye eksperimenterende fortælleformer og kunstneriske alliancer, nyskreven dramatik og klassiskere 
læst på nye måder." 
 
Teatret blev etableret tilbage i 1869 som hovedstadens første serveringsteater, Frederiksberg 
Morskabsteater. Her blev opført farcer, vaudeviller, lystspil og revyer. Teatret har i dag egen scene på 
Frederiksberg Allé samt annexscene på Edison på Edisonsvej, hvor sidstnævnte deles med C:NTACT. 
Bygningen med Edisonscenen ejes af Frederiksberg Kommune, der udlejer til de to teatre. Bygningen på 
Frederiksberg Allé er fondsejet, hvor Frederiksberg Kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer til 
bestyrelsen. 
   
Vibeke Windeløv er direktør for Betty Nansen Teatret. Fra 1. juli 2018 overtager Elisa Kragerup og Eva 
Præstiin direktørposten.Bag ledelsen står en 6 mand stor bestyrelse med Erik Jacobsen som formand. 
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Frederiksberg Kommune har i en årrække ydet ekstraordinære tilskud til teatret til aktiviteter i forbindelse 
med teaterfestivalen CPH STAGE, der tidsmæssigt ligger udenfor den sædvanlige teatersæson.
 
Vigtige budskaber f.s.v.a. Betty Nansen er deres gode erfaringer med at samarbejde med de andre 
teatre i KbhT, hvor de deler deres viden og erfaringer og kan aflaste hinanden. Betty Nansen har stort 
fokus på publikumsudvikling herunder på at få flere unge i teatret bl.a. via samarbejder med lokale 
uddannelsesinstitutioner og ungdomsteatret C:NTACT. Teatrets direktør opfordrer til at promovere 
teateroplevelser generelt overfor familier som et vigtigt og dannende element i børn- og unges opvækst; 
fælles oplevelser som er i stærk konkurrence til de mere individualiserede streamingtjenester og sociale 
medier.
 

 C:NTACT - Danmarks største ungdomsteater
C:NTACT begyndte som en uddannelses- og integrationsafdeling på Betty Nansen Teatret. I 2005 blev 
C:NTACT en selvstændig fond og har i dag til huse på førnævnte Edison, hvor de bl.a. udvikler og 
opsætter originale forestillinger om sociale problemstillinger med mennesker og deres egne historier. I 
begyndelsen var det udelukkende med at integrere unge med anden etnisk baggrund, i dag handler det 
mere om at skabe forståelse for og viden om sårbare og marginalserede unge i mange forskellige regi 
som eksempelvis det at være anbragt som barn, unge flygtninge, unge med psykiske diagnoser mv. 
Udover forestillingerne, som altid er gratis for publikum, kommunikeres også via film, radio og digitalt. 
C:NTACT har udviklet sin egen metode, som i dag er under udbredelse i ind- og udland, hvor grundideen 
er at bruge menneskers egne historier om et givent emne, professionalisere emnerne for til sidst give 
dem tilbage til samme mennesker, som stilles foran et publikum. Pt. samarbejdes med andre 
københavnske teatre som Grønnegårds Teateret og Nørrebro Teater om at skabe platforme, hvor de 
unge og deres historier kan møde et større publikum.
 
C:NTACTs hovedbidragsyder siden 2006 er Bikubenfonden, idet C:NTACT er en del af Bikuben-fondens 
program ‘Kultur til et godt liv’. Deres nyeste bevilling støtter C:NTACT forretningsudvikling gennem to 
toårige projekter i sæson 2016/17 og 2017/18: Udvikling af en integrationsmodel for skoler med 
modtageklasser og et forestillingsprojekt om marginaliserede unge i en polariseret tid. Derudover 
modtager C:NTACT årlig støtte fra Kulturministeriet og støtte fra både offentlige og private bidragsydere 
på projektniveau. 
 
Teatret oplyser, at de årligt har 18-25.000 gæster på egen scene og 5.000 fordelt på andre scener rundt 
om i landet.
 
C:NTACT Fonden har en bestyrelse på 4 medlemmer, hvor Knud Foldschak er formand. Henrik Hartman 
er teatrets direktør. 
 
Vigtige budskaber f.s.v.a. C:NTACT er de gode erfaringer med at samarbejde med bl.a. skoler for at 
inddrage unge i scenekunsten, samt bruge scenekunst som social løftestang både for de medvirkende 
og publikum. Denne outreach tilgang kan med fordel udbredes i publikumsudviklingen andre steder for at 
nå nye målgrupper og dermed øge antallet af borgere, der benytter sig af udbuddet af scenekunst i 
Danmark. C:NTACTs mangeårige erfaring med evalueringer på området kan inspirere til nye målbare 
initativer. 
 

 Riddersalen 
Riddersalen er Frederiksbergs "Lille Storbyteater" og finansieret af Frederiksberg Kommune og staten i 
fællesskab. Staten yder en tredjedel af det samlede årlige driftstilskud på 4. mio. kr. Af den seneste 
aftale med teatret fremgår, at teatret skal arbejde målrettet med to temaer, hvor fokus er rettet på 
forestillinger og aktiviteter for målgruppen børn (0-12 år) og familier. Inden for teatrets profil tilstræbes 
øget mangfoldighed i forhold til såvel de kunstneriske produktioner, organisation og samt publikum. De to 
temaer er hhv. professionel scenekunst på Riddersalen og på turné samt publikumsudvikling - gøre 
teatret vedkommende for flere. Aftalen løber frem til 31. december 2020.
 
Teatret Riddersalen drives som selvejende institution. Det er en tilskudsforudsætning, at institutionen 
ledes af en bestyrelse, der tilsammen skal repræsentere teaterfaglig, juridisk, ledelsesmæssig, 
økonomisk og markedsføringsmæssig indsigt. Bestyrelsen har 9 medlemmer, hvor af 2 medlemmer 
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udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. I indeværende periode er af Frederiksberg 
Kommunalbestyrelse udpeget Gunvor Wibroe og Brian Holm. Bestyrelsen har ansat Piet Bertelsen som 
teaterleder perioden frem til 31.december 2020. 
 
I 2016/17 har i alt 14.645 publikummer/gæster overværet teatrets stationære egenproduktioner, 
gæstespil og arrangementer og 4.140 publikummer har været til teatrets turnéproduktioner. 
 
Små storbyteatre er professionelle teatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg, der 
som et supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg samt teatrene i KbhT bidrager til 
at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner. Teatrenes drift er helt eller delvist finansieret af 
den kommune de ligger i, og kommunen modtager tilskud hertil fra staten. Slots- og Kulturstyrelsen 
administrerer de statslige bevillinger til kommunerne. 
 
Vigtige budskaber f.s.v.a. Riddersalen er at de formår at tiltrække byens mindste borgere og deres 
forældre i teatret, og er dermed med til at grundlægge fundamentet for nye scenekunstforbrugere. 
Teatret har gode erfaringer med samarbejder på tværs af kultur - og skoleområdet, så scenekunst indgår 
i den danske folkeskole - som fx det frederiksbergske koncept Kulturmakkerskaber. For at motivere til 
endnu flere samarbejder herimellem kunne den nuværende refusionsordning, hvor staten refunderer 
halvdelen af kommuners udgifter til teaterforestillinger med fordel udvides og forenkles, så flere skoler og 
institutioner benytter sig af den. I dag er ordningen forholdsvis uigennemskuelig og indebærer en del 
administration for såvel skole som kommunens forvaltning. Andre tiltag for at øge skolernes interesse i 
teatergenren kunne være at udvide huskunstnerordningen, hvor en professionel kunstner og en 
institution etablerer et partnerskab om et huskunstnerforløb og får økonomisk støtte hertil fra Statens 
Kunstfond. Endeligt ville en prioritering i form af flere statslige midler i puljen til åben skole ordningen 
kunne motivere til flere samabejder mellem skoler og teatrene, hvorved flere børn ville blive præsenteret 
for scenekunsten. Riddersalen forsøger sig i disse år med nye samarbejder i form af partnerskaber med 
erhvervslivet.
  

 Scandic Falkoner - landets største musicalteater
Falkoner Centret gennemgår i øjeblikket en omfattende forvandling og bliver moderniseret med særlig 
omtanke for stedets rige kultur- og teaterhistorie. Når SCANDIC FALKONER efter planen slår dørene op 
igen den 1. marts 2019, vil huset have fået en ny flot facade, et hotel med flere værelser og ny bar og 
restaurant mod gaden. Det nye Scandic Falkoner, rummer landets hidtil største musicalteater med 2.100 
pladser i salen, helt nye stolerækker, akustisk gennemarbejdning og en scene, der teknisk er helt 
opdateret. Salen kan også fungere som konferencesal og koncertsted som hidtil, men bliver først og 
fremmest hovedstadens nye producerende musicalteater. Missionen er at skabe »folkeligt feel good 
teater« og publikum er fortrinsvis kvinder i alderen 30-70. 
 
Bag det nye musicialteater står firmaet The One and Only Company som ejes af Jesper Winge Leisner. 
Teatret er således privatejet og drives uden offentloig økonomisk støtte. Fredericia Teater vil også vise 
sine forestillinger for et københavnerpublikum her.
 
Teater og koncertvirksomheden på Falkoner er økonomisk bæredygtig og vil ikke modtage økonomisk 
støtte fra det offentlige.


