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Egnsteateraftale 
Mellem Holstebro Kommune og 

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret 
1. januar 2021 - 31. december 2024 

Godkendt i Holstebro Byråd den 30. 03.2020 

1. Aftaleparter 

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret (herefter kaldet teatret) og Holstebro Kommune (herefter 
kaldet kommunen). 

2. Aftaleperiode 
01.01.2021 - 31.12.2024 

3. Lovgrundlag 

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 246 af 18/03/2020) med til- 
hørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019) 

4. Aftalens formål og status 

Formålet med egnsteateraftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og 	 I 
i for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed. 	 a 
i 2 

Aftalen skal tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi, som hviler 
på lovgrundlaget og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for af- 
talens indgåelse. 

Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling I teatrets aktiviteter og 
de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor. 

Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag kan give 
anledning til en genforhandling af aftalen mellem aftaleparterne. En eventuel genforhandling af afta- 
len giver ikke mulighed for en ændring af det årlige refusionsgrundlag fra staten i aftaleperioden. 

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevIllingsregler m.v. skal følges med mindre, der 
er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. 

Egnsteateraftalen er ikke en aftale i almindelig juridisk forstand. 

4.1 Egnsteatrets formål 

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret er et professionelt producerende teater, hvis primære op- 
gave er at producere minimum 2 scenekunstforestillinger årligt. 

Nordisk Teaterlaboratorlum / Odin Teatret udbyder scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen. 

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatrets virksomhed er primært stationær I kommunen. Turne- 
virksomhed kan indgå I egnsteatrets virksomhed, men en del af virksomheden skal være stationær. 
Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre. 

Nordisk Teaterlaboratorlum / Odin Teatret kan bidrage til at udvikle scenekunsten I lokalområdet 
med aktiviteter, der ligger I umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave. 



Teatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige 

egnsteatre. 

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatrets formål er at udvikle nationale og internationale tea-
teraktiviteter, at undervise og forske i teatrets teori og praksis, at udvikle Living Archlves be-
varing og formidling af faglige erfaringer, samt anden almennyttig kulturel virksomhed til frem-
me af interessen for teaterkunsten i alle dens former. 

5. Strategi og delmål 

Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden 01.01.2021 — 31.12,2024 at konsolidere og 

udvikle teatret som institution 1 kommunen i forlængelse af teatrets Interne organisation og teatrets 

placering !feltet af professionelle egnsteatre i Danmark. 

Dette gør teatret gennem sin laboratorie-tilgang, hvilket betyder, at teatrets undervisningsmæssige, 

kulturelle og kunstneriske aktiviteter og dets forskningsmetoder (anvendt forskning) altid anvendes i 

relation til teatrets forestillinger i indland og udland. 

Endelig engagerer teatret via byttehandels princippet forskellige grupper, Institutioner og landsbyer i 

scenekunstnerisk udveksling og udvikling I nær relation til forestillingsaktiviteterne. Aktiviteterne er 

båret af en klar kunstnerisk profil og iscenesættelse af "livet" uden for teatret. Det er ikke en tradi-

tionel forestilling; men mødet mellem forskellige aktører tjener to formål: 

• publikumsudvikling via engagering af nye målgrupper 

• scenekunstnerisk udvikling via nye måder at skabe teatrale sammenhænge, hvor kunstnere 

sammenskaber nye fortællemåder igennem mødet med forskellige aktører og målgrupper. 

Konkrete delmål er at: 

Teatret omfatter hele Holstebro Kommune 

Scenekunstneriske huskompagnier løftes ind i aftaleperioden 

Den nye Odin Teatret ensemble-forestilling ISHI v11 have verdenspremiere i 2021 i Holstebro, 

ligesom Odin Teatrets ensemble 1 perioden 2021-2024 spiller solo- og ensembleforestillinger 
nationalt og internationalt 

Der arbejdes med EU kultur- og vidensprojekter under Erasmus+, Creative Europe og Ho- 

rizon programmerne som understøttende aktiviteter i forhold til teatrets primæropgave 

- Teatret gennemfører turnéer på Internationalt plan 

- Gæstespil-aktiviteter i teatrets lokaler I Holstebro med danske såvel som udenlandske fore- 

stillinger 

Deltagelse i festuge 2024 

6. Lokaler og husleje 

Teatret har hjemsted på Særkærparken 144, 7500 Holstebro. Teatrets faste spillested er Særkær- 

parken 144, 7500 Holstebro, 

Lejemålet omfatter lokaler til administration, prøvesale, værksteder, depoter, foyer, teatersale m.v. 

For hele lejemålet svarer teatret en årlig leje på 980.547 kr. niveau 2020. 

7. økonomi 

Driften finansieres af teatrets egne indtægter, af driftstilskud fra kommunen samt andre offentlige 

eller private projekttilskud. 

Eventuelle kommunale tilskud ud over det aftalte tilskud kan ikke udløse statsrefusion. 

Det kommunale tilskud udbetales kvartalsvist forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut. 

Teatrets kommunale driftstilskud til tilskudsåret udgør I årets tal følgende beløb: 
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2021 2022 2023 2024 

Kr, Kr. Kr. Kr. 
Holstebro Kommune 6.536,980 6.536.980 6,536.980 6.536.980 

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret modtager endvidere et særligt statsligt tilskud fra Kul-
turstyrelsen. Kulturstyrelsens beregning af det årlige særlige statslige tilskud til Nordisk Teaterlabo-

ratorium / Odin Teatret tager udgangspunkt i amtsbevillingen fra 2006. Det årlige statslige tilskud til 
teatret fremkommer ved en forholdsvis fordeling af rammen afsat på de årlige finanslove. Det fakti-

ske tilskud udmeldes, når den årlige finanslov er vedtaget. I 2020 udgør tilskuddet 778.030 kr., og 
det udbetales til teateret I kvartalsvise rater forud. 

8. Vedtægter 
Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Vedtægterne skal 
godkendes af teatrets bestyrelse og af kommunen. 

9. Ledelse og organisation 
Teatrets bestyrelse ansætter og afskediger teaterledelsen. 

Kommunens kontakt til teatret er afdelingen Kunst og Kultur i Holstebro Kommune 

Der må' Ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit 
og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske gøremål, 
jf. § 31, stk. 2 i lov om scenekunst. 

10. Budget, aktivitetsplan, årsregnskab, årsberetning og tilsyn 
Teatrets budget- og regnskabsår følger kalenderåret. 

Teatret udarbejder årligt en budget- og en aktivitetsplan. 

Budget og aktivitetsplan skal tjene som informationsmateriale og styringsgrundlag såvel internt som 
I forhold til kommunen og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere. 

Budget- og aktivitetsplan for det kommende kalenderår fremsendes hvert år til orientering til kom-
munen efter godkendelse I bestyrelsen senest den 01,01. 

Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede Indtægter og udgifter, antal forestil-
linger, publikumsforventninger, ansættelser mv. 

AktivItetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed I operationelle, 

kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver 
og visioner. 

Revideret regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning for det afsluttede regnskabsår frem-
sendes senest den 01.05. til godkendelse i kommunen efter godkendelse I bestyrelsen. Kommunen 

Indsender det af kommunen skriftligt godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest fem måneder ef-
ter regnskabsårets afslutning. 

Årsregnskabet skal: 

• følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks 

• revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor 
• på en overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status 
• udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og 
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Holstebro Kommune 

Den 

H.C. Ø -  -BY 
mester 

MØLLER 
ommunaldirektør 

opstilles således at der er direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab 

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal revisor påse, at teatrets udgifter til husleje over-
holder bestemmelserne i den til enhver tid gældende egnsteaterbekendtgørelse — samt Indhente en 

redegørelse fra teatret om, hvordan huslejen er finansieret, hvis den overstiger 15 °k af det samlede 
offentlige tilskud. 

Sammen med Holstebro Kommunes godkendelse af regnskabet skal kommunens forvaltning udar-
bejde og forelægge en årlig evaluering med henblik på at sikre, at egnsteatret Nordisk Teaterlabora-
torium / Odin Teatrets arbejder optimalt sammen med det øvrige lokale kulturliv. 

Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt I aktivitets-

planen for samme periode, Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de 
opstillede mål er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde økonomiske nøgletal samt opgørelse over 
antal forestillinger, arrangementer, besøgende mv. Opstillingen skal følge skabelon udarbejdet af 

Kulturstyrelsen. 

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret er underlagt tilsyn fra Holstebro Kommune, som er den 

offentlige hovedtilskudsyder. 

11. Åbenhed og gennemsigtighed 
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret kommunikerer åbent om sin virksomhed som egnsteater. 

Det sker blandt andet ved at egnsteateraftale, vedtægter, årsrapporter, aktiviteter, oplysninger om 

bestyrelse og daglig ledelse, evt. evaluering m.v. er tilgængeligt på teatrets hjemmeside. 

12. Aftaleændring, genforhandling og ophør 
Denne aftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftalepar-
terne ikke har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer I lovgivningen eller påbud fra andre offentli-

ge myndigheder. 

Egnsteateraftalen udløber den 31,12,2024, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at 
der I 01.10.2023 optages forhandling mellem parterne om en eventuel forlængelse af aftalen med 

henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes senest 01.01.2024. Kulturstyrelsen skal have ud-
kast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april 2024. 

I tilfælde af aftalens ophør skal evt, overskud anvendes i henhold til vedtægterne. 

13. Evaluering 

I tilfælde af at Statens Kunstfond, jf. § 19 i bekendtgørelse om egnsteatre, beslutter at iværksætte 
en evaluering af Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret, skal teatret og kommunen indgå I dialog 

med den eksterne evaluator udpeget af Statens Kunstfond. Evalueringen finansieres af Statens 

Kunstfond. 

Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret 
Den .2-27/1 o  2020 
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