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Præsentation

Hvem er I?
• Hvad er jeres udfordringer i forhold til budgetter, hvad er sværest? 

• Hvilke projekter arbejder I med i øjeblikket – hvilke deadlines?
• Hvad føler I, er den største udfordring/forhindring eller det største 

problem for dig lige nu – Har I brug for hjælp til noget?

Jens Christian Jensen
• Bogholder
• BA i historie, cand. mag. i Moderne Kultur og 

Kulturformidling
• Statens Kunstfond
• Københavns Internationale Teater
• Projektcentret i Dansehallerne
• Performing Arts Platform
• Selvstændig: Administration, bogholderi, 

rådgivning



Ansøgningsbudgetter
• Excel er Gud: www.productkeys.dk
• Hvem til?
• Hvilke udgifter? (Tænk alt igennem)

– Lønninger/honorarer: Kunstnere, andre
– Materialer, teknik
– Lokaler, andre produktions

• Indsættelse af udgifter i Kunstfondens 
budget



Budgetter og priser (tjekliste)
• Løn/honorar for kunstnerisk personale (koreograf, instruktør, 

lys/lyd, scenografi, kostume, tekniker, produktion)
• Materialer (scenografi, rekvisitter, kostume)
• Teknik – køb eller leje
• Lokaler – prøver, leje af sal mv.
• Andre produktionsomkostninger
• Rejser, overnatninger, per diems/diæter (max 539 kr. pr døgn) 

mv
• Turné
• PR og kommunikation (layout, tryk mv)
• Administration (bogholderi, revision, forsikring, lager) – 6%
• Rettigheder, royalties



Lønniveau
• Mindsteløn jfr. overenskomst mellem Dansk 

Teater (tidligere TIO) og  Dansk 
Skuespillerforbund – husk anciennitet.
Skalatrin 23, oktober 2022: Aarhus: 
25.727,67, København: 26.608,75 – plus 
pension og feriepenge – og ATP og sociale 
omkostninger (ca. 800 kr. pr fuld lønmåned).
www.skuespillerforbundet.dk/

• Honorar til instruktører, koreografer, 
scenografer, komponister m.fl – jfr. 
organisationer. 

http://www.skuespillerforbundet.dk/


Arbejdsbudgetter

• Excel er fortsat Gud
• Tag udgangspunkt i tallene fra 

ansøgningsbudget til Statens Kunstfond – det 
skal rapporteres i forhold til det efterfølgende.

• Need to – og nice to:
Start med bevillingen – og det skal gå i nul –
og hav et ”ønske”-arbejdsbudget

• Arbejd med kolonner over tid – farve for 
ændringer. 



Curriculum Vitae
• 6-sekunders CV
• Én side /flere sider
• Foto
• Logisk og håndterbart – bullet points
• Vær konkret
• Den røde tråd
• Kill your darlings – cut cut cut…
• Opdel i områder: Skabelse, 

udførelse/produktion, facilitering.



Støttemuligheder
Statens Kunstfond
• 4 kunstområder: Projektstøtte (produktionsstøtte, drift, udvikling, internationale aktiviteter) 

og legat (arbejdslegater, rejselegater).
• Huskunstnerordningen
• Den Unge Kunstneriske Elite
• Internationale midler

Diverse puljer under ministerier eller lign.

Regional kulturudvikling samt kommuner
Kulturudviklingspuljen hos Kunstrådet – projekter og basisdrift

Private fonde
• Spar Nord Fonden, A.P. Møller, Augustinus, Beckett, Knud Højgaard, Bikubenfonden
• Plus: Georg Jorck, Louis Hansen, Tuborg, Wilhelm Hansen

Nordiske midler under ministerier 
• Nordisk Kulturkontakt
• Nordisk Kulturfond
• Bilaterale (Udenrigsministeriet)

International/EU
• Creative Europe
• On the Move
• IETM

Andre muligheder herunder co-produktion af forskellig art, sponsorater

Fondsoversigter:
Udviklingsplatformen.dk
legatbogen.dk



Den gode ansøgning (1)
• Hvad? Tema. Beskrivelse uden farver og superlativer

• Hvorfor? Motivation og relevans. Personlig uden at blive privat

• Hvordan? Visuelt og fysisk – praktisk.

• Hvem?  Publikum og kunstneriske samarbejdspartnere
• Hvor?  Spillested/site-specifik
• Hvor meget?  Beløb

Resume til sidst – op foran – som en manchet
En manchet er den typografiske betegnelse for en lille tekst i en artikel, som 
kort og præcist resumerer hovedpointerne af indholdet.
Manchetten er ofte fremhævet i fed skrift. Den kan stå i starten af en artikels 
tekst (brødtekst), dvs. mellem overskrift (rubrik) eller underoverskrift 
(underrubrik) og artikeltekst. 
Idéen er at læseren skal vide hvad teksten handler om alene ud fra indholdet af 
overskrift og manchet.
(wikipedia: manchet)



Den gode ansøgning (2)
Den samlede ansøgning – projektbeskrivelse, budget og CV’er

Helhed og sammenhæng
• Projektbeskrivelse, budget og CV’er er tre sider af samme sag.
• Budgettet viser også processen – bare i tal.
• CV’erne skal vise os, at det kunstneriske hold kan løfte opgaven.

De gode råd
• Skriv personligt. Man skal kunne mærke kunstneren bag projektet. Der skal være 

hjerteblod.
• Ansøgningen skal tænde modtageren. Vi skal få lyst til at se projektet gennemført 

– se forestillingen.
• Vær så konkret som muligt. Også selvom du endnu ikke er sikker på alle detaljer.
• Skriv gerne for langt når du begynder på projektskrivelsen. Derefter kan du 

redigere ind til det vigtigste. Hvis du har svært ved at skrive, så tal om projektet, 
inden du begynder at skrive.

• Få andre øjne på. For dig er din egen tekst meget let at forstå. En anden person vil 
finde de uklare passager og stille dig de gode spørgsmål, så andre også kan forstå 
det.


