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STØTTEORDNINGERNE I PIXI-VERSION:  

A. Formidlingsordningen  
B. Garantiordningen  
C. Turnénetværk for Voksenteater  
D. Refusionsordningen 

A og D og E er direkte støtteordninger, medens B og C alene er underskudsdækning  

 

Ad A: Formidlingsordningen  

Fast støttebeløb pr. opførelse pr. sæson, men ikke øremærket den konkrete opførelse. 
Støttebeløbet pr. sæson varierer afhængigt af antal ansøgte opførelser. Støttebeløbet kan max. 
udgøre 90 % af forestillingens pris. 

To ansøgningsrunder – hovedrunden og ekstrarunden. Ekstrarundens tildeling kan være et mindre 
støttebeløb end i hovedrunden. Ansøgning og afrapportering sker på DT’s medlemsside. 
SLKS kan foretage stikprøvekontrol via teaterforeningens årsregnskab. Der er mulighed for 
udskiftning af ansøgt opførelse. Forhøjelse af støttebeløbet er ikke mulig, men tilbagebetaling kan 
kræves, afhængig af erstatningsforestillingens pris. 
Ved aflysning uden erstatningsforestilling skal hele støttebeløbet for opførelsen tilbagebetales.  

Ad B: Garantiordningen  

Omfatter alene de af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst udvalgte 
forestillinger. Ordningen administreres af Turneteater.dk og kan kombineres med 
formidlingsstøtte.  

Kun én underskudsdækning pr. titel pr. sæson. 
Underskudsdækning udgør max. kr. 16.000, dog højst 50% af forestillingsprisen. Ingen opdeling 
mellem forestilling og formidling. 
Der indsendes ansøgning om underskudsdækning indenfor ordningens gældende frister. 
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Ad C: Turnénetværk for Voksenteater  

Omfatter de af Turnénetværkets medlemmer udvalgte forestillinger. 
Man skal være optaget som medlem i Turnénetværket for at kunne anvende ordningen. 
Turnénetværkets administration styrer udvælgelsen og fastlægger deadlines for valg af 
forestillinger. 
Hver deltager i netværket er forpligtet til hvert år at købe to forestillinger (ikke opførelser). 
Underskudsdækning udgør max. kr. 16.000 pr. opførelse pr. forestilling, dog max. 
underskudsdækning til to opførelser pr. forestilling. 
Kan kombineres med formidlingsstøtte og med Garantiordningen. 
Der indsendes indenfor gældende frist ansøgning om underskudsdækning.  

Ad D: Refusionsordningen  

Refusionsordningen er en ordning, der yder støtte til godkendte forestillinger af børneteater og 
opsøgende teater. 

De forestillinger, der er omfattet af ordningen, skal være godkendte af Projektstøtteudvalget for 
Scenekunst eller være produceret på et teater, der modtager støtte i henhold til Lov om 
Scenekunst.  

Anvendelsen af ordningen kræver en forudgående aftale med kommunen, og afrapportering sker 
via skemalagte procedurer via kommunen. 
Kommunen opnår refusion på 50% af udgiften. 
Opmærksomheden henledes på, at bestemmelsen om opsøgende teater bl.a. medfører, at 
gadeteaterforestillinger er omfattet af ordningen.  

Der kan i lokale kulturaftaler være fastlagt andre modeller for ansøgning og afrapportering. 

Regelsættet er nærmere beskrevet her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165171  
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