
Nøgletal og indikatorer - Bilag 2 til Rammeaftale 2020-24 
 
 
Indsatsområde 1: Kunstnerisk udvikling, genrediversitet og talentudvikling 
 
Nøgletal: 

 
Antal forestillinger/produktioner pr. sæson: 

 Turné    5-7 
 Nørregade, Store Scene   3-4 
 Nørregade, Hippodromen   3-6                                                          

inkl. gæstespil og co-produktioner 
 
Visning af gennemsnitlig 1 forestilling fra en af Den Danske Scenekunstskoles afdelinger pr. sæson 
Gennemsnitlig 1 skuespillerstuderende i scenetjeneste og 1 nyuddannet pr. sæson 
Gennemførelse af gennemsnitlig 1 audition pr. sæson. 
Uddannelse af 1 teaterteknikerelev hvert andet år 
 
Indikatorer: 
Gennemførelse af en årlig intern evaluering af repertoiret. 
Gennemførelse af 2 eksterne evalueringer med fokusgrupper og publikum i aftaleperioden 
 
 
Indsatsområde 2 og 3: Publikumsudvikling og tilskuere i provinsen 
 
Nøgletal: 
  
 2019/20 2020/21 

 
2021/22 
 

2022/23 
 

2023/24 
 

Antal tilskuere på faste scener 65.297* 
 

64.000 64.000 64.000 64.000 

- Heraf ”U teater for dig” 4.677* 
 

5.500 5.500 5.500 5.500 

Antal tilskuere på turné 94.266** 92.000 92.000 92.000 92.000 
Antal opførelser på faste scener 254* 285 285 285 285 
Antal solgte forestillinger på turné 185* 220 235 235 235 
Markedsandel på turné*** 25% 25% 25% 25% 25% 
* som budgetteret i april 2019 
**gennemsnittet af de seneste 4 sæsoner 
***antal tilskuere ved Folketeatrets turneforestillinger hos Danmarks Teaterforeningers medlemmer i 
forhold til tilskuere i alt hos Danmarks Teaterforeningers medlemmer. 
 
Indikatorer: 
Gennemførelse af minimum 2 spørgeskemaundersøgelser i perioden, som afdækker publikums oplevelse af 
tilgængelighed, åbenhed, fællesskab og inddragelse. 
Gennemførelse af evaluering af ”U teater for dig”-aktiviteterne. 
 
 



Indsatsområde 4: Samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet 
 
Nøgletal: 
 4-6 forestillinger fra andre teatre/co-produktioner ud på turné i aftaleperioden 
 2-3 gæstespil eller co-produktioner på Hippodromen eller Store Scene pr. sæson 
 2-3 børneteatergæstespil under U teater for dig pr. sæson 
 
Indikatorer: 

Gennemførelse af evalueringer af samarbejdet med udvalgte samarbejdspartnere, herunder 
Danmarks Teaterforeninger, som afdækker effekten af de gennemførte 
samarbejdsaktiviteter og om teatret anses som en attraktiv samarbejdspartner.  

 
 
Indsatsområde 5: Internationalisering 
 
Nøgletal: 
 Deltagelse i CPH-stage og/eller lignende festivaller hvert år 
 Deltagelse i internationale kurser og messer for det tekniske personale hvert år 
 Antal udenlandske kunstnere og fagspecialister 
 
 
Indsatsområde 6: Arbejdsmiljø  
 
Indikatorer:  Gennemføre 2 arbejdspladsvurderinger i aftaleperioden 
 
 
Indsatsområde 7: Grøn omstilling af kulturlivet 
 
Nøgletal/  
indikator 

År 1 
(2020/21) 

År 2 
(2021/22) 

År 3 
(2022/23) 

År 4 
(2023/24) 

Nedsættelse af et 
klimaudvalg og 
erfaringsudveksling 
med andre aktører 

Definere 
opgaven 

Initiativer og 
læring 

Initiativer og 
læring 

Evaluering 

 
Initiativer og evaluering kan indgå i ledelsesberetningen i årsrapporten 
   


