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Dispensationsmeddelelse vedrørende Formidlingsordningen for sæsonen
2021/2022
Med det mål at tilgodese teatre, scenekunstkompagnier og teaterforeninger mv., hvis
samlede udbud af forestillinger må aflyses eller væsentlig ændres som følge af tiltag til
begrænsning af spredningen af COVID-19 i Danmark meddeles hermed dispensation fra
bekendtgørelsen om Formidlingsordningen.
Dispensationen ligger i forlængelse af tidligere dispensationer som skal sikre, at modtagere af tilskud fra ordningen under visse betingelser kan beholde tilskuddet til trods for
aflysninger af forestillinger som følge af tiltag til begrænsning af spredningen af COVID19 i Danmark. Dispensationerne gives for teatersæsonen 2021/2022.
Der dispenseres fra bestemmelsen i § 2 i BEK nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser på følgende måde:
I de tilfælde, hvor størstedelen af opførelserne af en forestilling arrangeret af producenten
selv må aflyses eller gennemføres på væsentligt ændrede betingelser under hensyn til
begrænsning af spredningen af COVID-19 i Danmark, kan kravet om, at tilskuddet primært skal anvendes til rabatter på billetter til den pågældende forestilling, fraviges.
Der dispenseres fra bestemmelsen i § 2, stk. 1, andet punktum, i BEK nr. 1098 af 26.
oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser på følgende måde:
Anvendelsen af tilskuddet udvides, så dele af tilskuddet i sæson 2021/2022 udbetales af
tilskudsmodtageren til producenter af forestillinger, som skulle vises som gæstespil på et
teater eller af en arrangør af scenekunstforestillinger, hvis opførelserne er aflyst under
hensyn til begrænsning af spredningen af COVID-19 i Danmark. Af tilskuddet knyttet til
opførelserne udbetales 75 procent til producenten.
For modtagere af tilskud fra Formidlingsordningens pulje 1 og 2 gælder, at der ikke skal
ske en delvis tilbagebetaling af tilskud, når et gæstespil aflyses under hensyn til begrænsning af spredning af COVID-19, hvis modtageren har betalt den fulde pris for forestillingen til producenten af et gæstespil, eller hvis modtageren udbetaler en kompensation til
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de producenter, hvis optræden på gæstespil aflyses. Kompensationen skal være 75 % af
den del af formidlingstilskuddet, der knytter sig til det aflyste gæstespil.
Teatre, som huser gæstespil, skal beregne et overslag over, hvor stor en del af teatrets
formidlingstilskud, der kan henføres til gæstespillet. For at sikre ensartethed på tværs
af teatre, som huser gæstespil, skal overslaget beregnes efter følgende formel:
Formidlingstilskud i sæson 2021/22 * Billetter udbudt til den aflyste forestilling * 0,75
Teatrets samlede antal udbudte billetter i sæsonen
Det faktiske salg ved aflyste forestillinger er ukendt. Derfor baserer skønnet sig på antallet af udbudte billetter, idet det antages, at billetter med rabat sælges jævnt fordelt
over alle forestillinger.
Der dispenseres fra bestemmelsen i § 21 i BEK nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser på følgende måde:
I de tilfælde, hvor en producent, der modtager tilskud fra pulje 1 og 2 vurderer, at det
ikke vil være økonomisk rentabelt at gennemføre den eller de planlagte produktioner i
sæsonen på grund af de ændrede betingelser for produktionens afvikling under hensyn
til begrænsning af spredningen af COVID-19 i Danmark, fritages producenten delvist fra
tilbagebetaling af tilskuddet.
20 % af det bevilgede formidlingstilskud for 2021/22 kan anvendes til dækning af producentens udgifter til markedsføring og administration af sit repertoire, selvom den eller de
planlagte produktioner aflyses. Producenten skal afgive en erklæring til Slots- og Kulturstyrelsen om, at produktionen/produktionerne ikke er gennemført, fordi det som følge af
myndighedernes COVID-19 restriktioner ikke har været økonomisk rentabelt for producenten at gennemføre produktionen/produktionerne. Den resterende del af formidlingstilskuddet skal tilbagebetales.
Der dispenseres fra bestemmelsen i bekendtgørelsens § 21, stk. 2, i BEK nr. 1098 af 26.
oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser på følgende måde:
Modtagere af tilskud beregnet på budgetteret billetsalg, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2
og 3 fritages delvist fra tilbagebetaling af tilskud på følgende måde:
20 % af det bevilgede formidlingstilskud for 2021/22, kan anvendes til dækning af producentens udgifter til markedsføring og administration af sin forestilling, selvom en forestilling aflyses i perioder med restriktioner til begrænsning af spredning af COVID-19.
Producenten skal afgive en erklæring til Slots- og Kulturstyrelsen om, at opførelse af
produktionen/-erne er aflyst, fordi det ikke har været muligt for producenten at gennemføre opførelserne som følge af myndighedernes COVID-19 restriktioner. Den resterende
del af formidlingstilskuddet til produktioner planlagt vist i perioden med restriktioner
skal tilbagebetales.
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Der dispenseres fra bestemmelsen i bekendtgørelsens § 21, stk. 3, i BEK nr. 1098 af 26.
oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser på følgende måde:
Modtagere af tilskud fra pulje 3 fritages fra tilbagebetaling, når en opførelse aflyses under hensyn til begrænsning af spredning af COVID-19, hvis modtageren har betalt den
fulde pris for forestillingen til producenten, eller hvis modtagerene udbetaler en kompensation til de producenter, hvis optræden aflyses.
Kompensationen til producenten skal udgøre 75 % af det formidlingstilskud, forestillingsopførelsen har udløst. Samtidig skal følgende betingelser være opfyldt:
Turnéforestillingen har været programsat i sæsonen 2021/2022 i en periode, hvor
myndighedspåbud betød, at forestillingen ikke måtte afvikles.
Arrangøren kan dokumentere at have betalt honorar/vederlag på mindst 75 % af det
bevilgede tilskud til producenten til opførelse af den/de pågældende turnéforestillinger, der er aflyst.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen
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