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For et mangfoldigt og innovativt scenekunstfelt.
Kære Marianne Jelved,
Foreningen Uafhængige Scenekunstnere (US) byder dig hjerteligt velkommen i dit nye embede som
Kulturminister, og ser frem til et godt og konstruktivt kulturpolitisk samarbejde!
US er en kulturpolitisk interesseorganisation, som arbejder for at forbedre arbejdsforholdene i og
fremme anerkendelsen af det frie scenekunstfelt. Vores lidt over 100 medlemmer er som
hovedregel freelance-scenekunstnere, der selvstændigt skaber og medskaber sceniske
begivenheder under skiftende produktionsformer. Som sådan udgør vores medlemmer en stor del af
det risikovillige og innovative felt som er medvirkende til at udvikle og mangfoldiggøre
scenekunstfeltet generelt.
US har udgivet to materialesamlinger, som vi håber vil inspirere dig i dit arbejde fremover. De kan
begge findes på vores hjemmeside: www.scenekunstnere.dk, og virker begge som
baggrundsmateriale i det arbejde som Kulturministeriets udvalg for udredning af
scenekunstuddannelserne netop nu er i gang med.
Den første: “Rå Hvidbog” er en materialesamling fra 2010 om den frie scenekunst i Danmark, skabt
på baggrund af konferencen “Creating Conditions” (2009). Samlingen indeholder bl.a. en række
refleksioner over produktionshuse og behovet for en åben scene.
Den anden: “Overvejelser”, fra april 2011, omhandler scenekunstens uddannelser i Danmark. Både
Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet har modtaget et trykt eksemplar, da vi håber at se et
fremtidigt samarbejde mellem de akademiske og kunstneriske uddannelser indenfor scenekunst.
Som repræsentant for det frie scenekunstfelt sidder US-ordførende Sille Dons Heltoft med i det
førnævnte udvalg for scenekunstuddannelserne, og er meget engageret i dette arbejde. De pt.
eksisterende uddannelsesinstitutioner indenfor scenekunstområdet har deres styrke indenfor det
man kan kalde "det dramatiske paradigme". Den anderledes faglighed, der kendetegner
performancekunsten og dens mange forskellige genrer, kan derfor vanskeligt rummes og
anerkendes indenfor de eksisterende scenekunstneriske uddannelser. Savnet af uddannelser til
disse kvalitativt anderledes scenekunstformer, efter at Nordisk Teaterskole (1985-1999) og
School of Stage Arts (1987-2008) måtte lukke, har været udtalt og er bl.a. også beskrevet i
Teaterrapporten "Veje til Udvikling" (2010).
Da vi opfatter mangfoldighed på uddannelsesniveau som vejen til et bredt, mangfoldigt og
innovativt scenekunstfelt, anser vi det for vigtigt at der på institutionelt niveau arbejdes med
større diversitet i både institutionel organisering, uddannelsesstruktur og -udbud.
Vi håber at kunne henlede din opmærksomhed på dette arbejde, som pågår i udvalget, og at du med
din uddannelsesrelaterede baggrund forstår betydningen af uddannelse for fremme af forståelse
for samt udvikling og kvalificering af de scenekunstneriske udtryksformer som ligger udenfor det
dramatiske paradigme. Samt selvfølgelig, at du politisk er enig i, at kunstnerisk diversitet fremmer
mellem-menneskelig forståelse og inkludering, samt styrker udvikling og innovation.
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Sidst vil vi også nævne vores langvarige engagement i arbejdet for en åben scene i København,
som med udbudet af en bred vifte af scenekunstformer og -projekter ligeledes anses som en vigtig
faktor i udviklingen af et mangfoldigt scenekunstfelt samt anerkendelsen af de selvstændigt
producerende scenekunstnere. Der er i øjeblikket bred faglig opbakning til arbejdet med etablering
af Åben Scene på Carlsberggrunden i samarbejde med Dansehallerne, og US håber at der også
politisk vil blive set positivt på denne mulighed, med den faglige synergi samt
rationaliseringseffekt den bringer.
Vi glæder os til levende debat og ønsker dig god arbejdslyst i dit nye embede!
De bedste hilsner,
Bestyrelsen for Uafhængige Scenekunstnere
Anette Asp Christensen, Christian Adelhorst Rossil, Gritt Uldall-Jessen, Kasper Daugaard,
Maj-Britt Mathiesen, Tina Tarpgaard, Sara Hamming, Sille Dons Heltoft og Tea Rønne.

Uafhængige Scenekunstnere (US) er en interesseorganisation og et kulturpolitisk talerør, hvis pt. ca. 100 medlemmer er
professionelle freelance-scenekunstnere, der arbejder med risikovillig og banebrydende scenekunst. (stiftet 2005). Vi arbejder for
synliggørelse af det frie felt og forbedring af produktionsbetingelserne. US er medlem af ITI, og høringspartner for Kulturministeriet.
US er det frie scenekunstfelts danske repræsentant i et nordisk netværkssamarbejde mellem Teatercentrum Sverige, Sjálfstæðu
leikhúsin (Association of Independent Theatres in Iceland), Finske Teatercentrum, Produforum Helsinki, og Danse- & Teatersentrum
Norge samt i European Off Network (EON).

