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HVA ER SCENEKUNST SØR

➢ Scenekunst Sør (SkS) er et regionalt kompetansesenter for scenekunst.

➢ SkS arbeider med bransjeutvikling innen scenekunsten i Agder.

➢ SkS er finansiert i hovedsak via tilskudd fra stat, fylke og kommuner.

➢ SkS kjerneoppgaver er styrking av produksjon og formidling, kompetanseheving,
nettverksbygging, serviceyting og annen bransjeutvikling.

○ SkS vil stimulere utviklingen av kvalitet og profesjonalitet innen prosjektbasert
scenekunstproduksjon og -formidling i Agder, og bidra til vekst i volum.

○ SkS skal gi stedlige kunstnere styrkede forutsetninger for realisering av
profesjonelle produksjoner, og for økt formidling av forestillingene sine.

○ SkS hjelper kunstnere med lokaler å arbeide i, scener å spille på, med å finne
samarbeidspartnere, å videreutvikle seg, og oppleve inspirasjon og tilhørighet.

➢ SkS er organisert som en ikke-kommersiell forening, med en demokratisk oppbygning.

➢ SkS omfavner medlemmer fra alle yrkesfelt relatert til scenekunst, for å stimulere
kontakt, ressursutveksling og samarbeid mellom alle deler av bransjen.

➢ SkS’ virksomhet henvender seg til hele bransjen, og avgrenses ikke til medlemmer.

➢ Overordnet skal SkS gjøre regionen mer tilrettelagt og attraktiv for produksjon og visning
av profesjonell scenekunst.

➢ Langsiktige målsetninger er å bidra til at flere scenekunstnere velger å virke og bo i
regionen (flere arbeidsplasser), et mer mangfoldig scenekunstfelt og en bredere
publikumsbase.
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DEL 1: ORGANISASJONEN

Scenekunst Sør er organisert som en forening, med ideelt formål og demokratisk oppbygning.

ÅRSMØTET 2021
Årsmøtet 2021 ble avholdt 28. april 2021, men pga covid19-restriksjoner måtte det avholdes
som et digitalt møte via zoom, med digital avstemning. 23 medlemmer med stemmerett stemte
digitalt. Årsmøtet vedtok styrets forslag til årsmelding og årsregnskap for 2020, handlingsplan
og budsjett for 2021, vedtektsjusteringer, kontingentsatser og ny valgkomite, samt
valgkomiteens innstilling til valg av nytt styre.

STYRET
Scenekunst Sør har et styre på fem personer og to varamedlemmer. SkS har praktisert at
varamedlemmer møter og deltar i styrearbeidet på linje med øvrige styremedlemmer, da det
anses nyttig med bredest mulig styrekompetanse. Styret er sammensatt med vekt på
representasjon og forankring, bredde og åpenhet, og inneholder personer fra det frie
scenekunstmiljøet i regionen, fra de store institusjonene Kilden og UiA, samt noen med
perspektiv utenfra regionen. Det har i 2021 vært avholdt fem ordinære styremøter.   Styret har
også arbeidet noe utover styremøtene, både i form av møter og epostdialog. Særlig styreleder
og dels nestleder arbeider mye og aktivt sammen med administrasjonen. Styret har vært delt inn
i ulike arbeidsgrupper.

Styrets sammensetning frem til årsmøtet 28. april 2021
Theis Irgens (styreleder)
Laura Christine Brøvid Vallenes (nestleder)
Irene Vesterhus Theisen
Ingrid Liavaag
Christine Helland
Ida Fugli (vara)
Marianne Nødtvedt Knudsen (vara)

Styrets sammensetning etter årsmøtet 28. april 2021
Theis Irgens (styreleder)
Laura Christine Brøvig Vallenes (nestleder)
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Irene Vesterhus Theisen
Fredrik Høstaker
Tonje Sannes
Kjetil Kro Sørborg (vara)
Ida Fugli (vara)

ADMINISTRASJONENS ARBEID
Daglig leder
Daglig leder er Peder Horgen, som i 2021 har vært ansatt i en 80% stillingsandel. Daglig leders
ansvars- og arbeidsoppgaver spenner over spekteret av virksomheten til SkS.

Daglig leder har gjort saksforberedelser og oppfølging av styret, samt valgkomiteen. Daglig
leder har hatt økonomiansvaret, og kontakt med regnskapsfirma og revisor. Daglig leder har
ansvar for forhandlinger og inngåelser av samarbeidsavtaler og leieavtaler på vegne av
foreningen. Daglig leder har representert Scenekunst Sør i konferanser, innspillsmøter,
seminarer, årsmøter, debatter, prisutdelinger, m.m. både lokalt og nasjonalt.

Daglig leder har vært SkS’ kontaktpunkt overfor lokale, regionale og sentrale myndigheter og
aktører i kunst- og kulturlivet, utviklet relasjoner og etablert samarbeid der det er naturlig. I 2021
har SkS har styrket relasjoner og involvering med kommuneforvaltningen i både Kristiansand,
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Arendal og Grimstad kommuner. Samarbeidet på tvers av kompetansesentrene i sør har blitt
stadig sterkere gjennom felles samarbeidsmøter og -tiltak, og især gjennom de store løftene
som å arrangere EiK og å overta og drifte Munkehaugen, i et felles selskap.

Daglig leder har i 2021 vært medlem av styringsgruppa for DKS i Kristiansand, herunder
involvert i utvikling av ny strategiplan for DKS. Daglig leder har vært medlem av
referansegruppen for ny kulturstrategi i Kristiansand kommune. Daglig leder er styreleder i det
nye datterselskapet Monk AS, og har brukt mye kapasitet på overtakelsen og etableringen av
Munkehaugen. Daglig leder har arbeidet i styringsgruppa for kursprogrammet EiK -
Entreprenørskap i Kunst, både med å følge opp 3.kull tett og med videreutvikling av EiK. Daglig
leder har forøvrig gjort tjeneste som medlem av rådet i Norsk Kulturråd, og leder av faglig utvalg
for dans.

Overordnet har daglig leder arbeidet med finansiering av videre drift gjennom rapporteringer og
søknader om nye og økte driftsmidler hos alle finansieringsparter. Daglig leder har vært involvert
i politisk arbeid nasjonalt og på tvers mellom regioner angående den sentrale forvaltningen av
SkS, der finansieringen ble overført fra Kulturfondet til statsbudsjettet i 2021. Kontakten med
Kulturdepartementet har vært særlig stor i forbindelse med Solberg-regjeringens
Scenekunststrategi, som ble lansert i september 2021. Som del av en satsning på dans ble SkS
innstilt - og tildelt - noe nær en dobling av statlige tilskuddet.

Produsent og informasjonsansvarlig
Produsent og informasjonsansvarlig er Tonje Steen, som i 2021 har vært ansatt i 50%
stillingsandel, men jobbet timer utover dette tilsvarende omlag 70% året sett under ett. Noe
redusert fra oktober 2021 grunnet en prosjektstilling på Kilden.

Informasjonsansvarliges ordinære arbeidsoppgaver har hovedsakelig bestått av informasjonsflyt
ut mot medlemsgruppa i form av nyhetsbrev, drift av sosiale medier og nettside, samt betjening
av de fleste innkommende henvendelser og generell medlemsservice. Informasjonsansvarlig
har representert SkS utad ved flere anledninger og holdt presentasjoner på nettverksmøter,
konferanser, o.l. I 2021 har Tonje vært engasjert som infomedarbeider og innholdsprodusent for
EiK-prosjektet. Hun har også bidratt til hjelp med markedsføring for medlemmenes prosjekter og
skrevet scenekunstfaglige nyhetsartikler for Fævennen og andre lokale publikasjoner.

Som produsent har Tonje arbeidet med tilretteleggelse og avvikling av ulike aktiviteter for
medlemmer/brukere/publikum, så som kurs, workshops, søknadskafe, utlysninger, årsmøte,
sosiale samlinger og andre arrangementer. Nytt i 2021 er at produsent utarbeidet konseptet
‘SkS-senter’ som ble et populært tilbud under Ravnedans, og en ‘DKS-showcase’ for
oppkjøpere i DKS-markedet, som representerte en strategisk viktig utvikling for SkS. Produsent
har hatt ansvar for utleie og booking, og tilrettelagt for kunstnere som har benyttet
SkS´produksjons- og prøverom i Verkstedhallen og scenene på Teateret. P.g.a. Covid-19 har
arbeidsoppgavene endret seg noe, både medlemsarrangement og andre arrangement har
måttet endres, utsettes, tilpasses eller avlyses. I løpet av 2021 har SkS overtatt mye av
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regnskapsføringen selv gjennom et nettbasert regnskapsprogram og dette ble lagt til Tonjes
arbeidsoppgaver. Tonje har gjort all saksforberedelse og oppfølging av kunstnerisk utvalg. I
2021 har Tonje arbeidet mye med fremtidige arbeidslokaler i Kristiansand, og spesielt med den
pågående byggesaken vedrørende Teateret/Kvartal 49.

ØVRIGE TILLITSVALGTE OG ARBEIDSGRUPPER
Valgkomité
Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet til valg av nye styremedlemmer og styreleder, og består
av tre medlemmer og et varamedlem.
Valgkomiteens sammensetning frem til årsmøtet 28.april:

Nina Skogli, Michelle Flagstad og Anette Therese Pettersen, med vara Eivind Seljeseth.

Valgkomiteens sammensetning etter årsmøtet 28.april:

Michelle Flagstad, Anette Therese Pettersen og Khalid Mahamoud, med vara Håkon Moe.

Kunstnerisk utvalg
Kunstnerisk utvalg (KU) har i 2021 bestått av Lene Aareskjold, Morten Liene og Camilla
Lilleengen. Styret utpekte KU etter en åpen nominasjonsrunde i begynnelsen av året. KU har
gjort den kunstfaglige vurderingen av alle søknader til ordningene for SkS-LAB og
SkS-Gjestespill (totalt 4 behandlingsrunder). KU utarbeidet innstillinger, som så ble vedtatt av
styret. For å bidra til kompetanseutvikling utarbeidet KU begrunnelser til alle søkere som fikk
avslag, som en pekepinn om forbedringspotensialer. Modellen med et KU sørger for at styret
holder en armlengdes avstand til rene kunstfaglige vurderinger og økonomiske tildelinger.
Sammensetningen i KU skal ha en balansert kunstfaglig kompetanse og minst representere
både dans og teater og et blikk utenfra. KU byttes ut hvert år for å sikre hyppig rotasjon av
kompetanse, nettverk, preferanser, estetikk, e.l. i det bevilgende organ.
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MEDLEMMER
SkS omfavner hele spekteret av yrkesfelt innen scenekunst: dansere, skuespillere, koreografer,
regissører, dramatikere, scenografer, dramaturger, akademikere, teaterteknikere, produsenter,
arrangører, pedagoger, kritikere, m.fl. Målet med den vide profilen er å stimulere kontakt,
kunnskapsdeling, ressursdeling og samarbeid mellom alle deler av bransjen. I regional kontekst
er denne samlende effekten særlig viktig og nyttig. Hovedvekten av medlemmene er utøvende
og skapende kunstnere.

SkS er en forening som bygger på demokratisk struktur, fokus på fellesskap og aktiv
medvirkning. Flere av tiltakene styret har satset på har startet via medlemmers initiativ. SkS
har en grunnfilosofi om at initiativ fra feltet skal lyttes til og gis vekt, både fordi forsterkning ofte
er effektiv ressursbruk, og fordi det bidrar til å holde SkS aktuelt og relevant som organ for sin
bransje.  SkS’ virksomhet er ikke rettet eksklusivt mot medlemmer, men henvender seg bredt
ut mot hele bransjen.

Medlemstall ved utgangen av 2021 var 123 medlemmer.
Ordinære medlemmer: 114
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Studentmedlemmer: 7
Støttemedlemmer: 2
SkS gjeninnførte i 2021 fakturering av medlemskontingent, etter at dette tidligere har vært
organisert som en betalingsløsing på hjemmesiden.

KONTORLOKALER
Scenekunst Sør flyttet i mars ut av kontoret på Aladdin Kulturhus og inn på Teateret, til en pult i
et åpent kontorlandskap sammen med Teaterets administrasjon m.fl. Kontorpulten har i praksis
blitt veldig lite brukt, mye grunnet covid-19 og anbefalinger om hjemmekontor. De ansatte har
gjerne heller benyttet kafeen på Teateret som arbeidsplass, eventuelt Tiara, og en positiv
bieffekt har vært økt synlighet og tilgjengelighet for medlemmer og andre.
Scenekunst Sør har som tidligere disponert halvparten av et kontor i Bankgården i Arendal, men
litt over halvveis i året flyttet SkS sin tilstedeværelse i Arendal opp til Munkehaugen.
SkS leier fremdeles lagerrom på Aladdin Kulturhus.

EIENDELER
Scenekunst Sør eier et portabelt dansegulv av typen Harlequin Liberty, med tilhørende vogner
på hjul til oppbevaring og transportering. Til vanlig ligger gulvet i Verkstedhallen. SkS har ca 10
ruller dansematter (sorte/hvite, 2m bredde x 10/15m lengde), som ligger i Verkstedhallen.
SkS eier et lite PA-anlegg, og en projektor. Videre noe mobilt lysutstyr; to tripods med vinsj og
T-bar, to fresneller (hvite) og to PC (alle farger) (50W LED).
Alt utstyr kan benyttes fritt i Verkstedhallen eller lånes ut til medlemmer etter avtale.

Side 9 av 25



ØKONOMI
SkS ble etablert basert på en fireårig finansieringsplan for årene 2017–2020, med Cultiva som
fødselshjelper og med innfasende tilskudd fra fylkeskommunen(e) i Agder og Kristiansand og
Arendal kommuner. Lokale/regionale tilskudd utgjorde i 2021 ca 1,2 mill.kroner, og har vært
stabilt siden oppstarten.
Statlig finansieringsandel kom inn i 2019 via Kulturrådets ordning ‘Regionale kompetansesenter
for dans’, og i 2021 ble finansieringen overflyttet til Statsbudsjettet, på kap 329 post 74. Statlige
tilskudd har vært økende hvert år og utgjorde i 2021 kr 615.000.

SkS’ egeninntekter stammer i hovedsak fra medlemskontingenter og fremleie av arbeidslokaler,
og utgjorde i 2021 ca kr 148.000. I 2021 har leieinntekten økt fordi SkS har leid ut flere lokaler
enn tidligere, både Munkehaugen og Teaterets scener.
Kostnader til lønn og pensjon har i stått relativt stille i 2021, da stillingsstørrelsene har vært
uendret og lønnsforhandlinger /-justering ikke ble gjennomført i 2021.

Egenkapitalen i SkS er på omlag 498.000kr, og stammer i hovedsak fra ubrukte midler fra første
driftsår i 2017. Inntil 2020 ble ubrukt driftstilskudd periodisert som inntekt til påfølgende år og
presentert som gjeld i balansen, men etter ønske fra revisor er alt driftstilskudd nå inntektsført
og derved presentert som egenkapital. Styret er fornøyd med å ha en betryggende egenkapital i
SkS, det gjør virksomheten robust og gir noe handlingsrom. 2021 endte med et negativt resultat
på kr 43966, som går til reduksjon i egenkapitalen. SkS hadde planlagt å disponere noe av
egenkapitalen i 2021, så et negativt resultat var som forventet.

Covid-19 har påvirket økonomien til SkS i liten grad. SkS har tapt litt leieinntekter fra avlyste
produksjonsprosesser (51 dager avlyst), men samtidig brukt mindre penger på ikke å avholde
aktiviteter som samler folk. Siden SkS ikke er den reelle arrangøren av forestillinger, men kun
tilrettelegger, har SkS’ økonomi ikke blitt berørt av sviktende publikumsinntekter o.l.

SkS har siden oppstart benyttet Regnskapscompaniet i Kristiansand som regnskapsfører, men
over tid har den samlede kostnaden til regnskap blitt så høy at styret ved inngangen til 2021 sa
opp avtalen med mål om å overta en del av regnskapsføringen selv, og la dette til Tonje Steens
arbeidsoppgaver. Vi beholdt regnskapsfirmaet som støtte og til å kjøre lønn, bokføring og
årsoppgjør, men overtok bilagshåndtering og fakturering gjennom det nettbaserte
regnskapsprogrammet UniEcenomy. Overgangen har ikke vært uten utfordringer, og ført til
endel merarbeid med 2021-regnskapet. Kontaktperson i Regnskapscompaniet (nå ViewLedger)
har endret seg to ganger i løpet av 2021 og er nå Tor Jostein Tysdal. Som revisor har SkS
tilknyttet statsautorisert revisor Tom Johansen ved Kjell Johansen Revisjon ANS i Arendal.
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DEL 2: AKTIVITET

ARBEIDSLOKALER
SkS har i 2021 brukt betydelige ressurser, både i form av midler og arbeidskraft, for å skaffe og
tilrettelegge arbeidslokaler og scenelokaler for prosjektbasert profesjonell scenekunst i
regionen:

Kristiansand
Scenekunst Sør videreførte i 2021 den faste løpende leieavtalen av Verkstedhallen på Teateret,
som har vært godt brukt gjennom året, på tross av mange covid-avlysninger. Verkstedhallen er
kummerlig og egner seg ikke til alle typer bruk, og etter endel dialog med Kristiansand
kommune oppnådde SkS en ekstraordinær støtte som gjorde at vi fra mars kunne inngå en
leieavtale med Teateret om utvidet bruk av deres scenerom, til ekstra subsidierte priser. Utover
dette har SkS en avtale med Rosegården Teaterhus som gir medlemmer rabatt på leie av
scene, prøvelokaler og verksted. Det har gjennom året vært arbeidet med fremtidige lokaler i
Kristiansand, og da især med byggeplanene for Kvartal 49 (Teater-kvartalet).

VERKSTEDHALLEN

Bilde fra SkS-laben “Coffee or Die” i  juni 2021
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Arendal
2021 har vært året der SkS m.fl. har overtatt bygningen kjent som Munkehaugen Kultursenter.
Bygget er en skole fra 1872, som etter tre tiår som mangfoldig kulturhus skulle avvikles og
selges. Bygget har mange og varierte rom som kan brukes til produksjonslokaler for kunst og
mye annet. 2020 hadde resultert i positivt bystyrevedtak, og stiftelsen av datterselskapet Monk
AS for å drifte bygningen. SkS og Sørf eier selskapet, og Agder Kunstsenter deltar i styret. I
starten av 2021 foregikk harde forhandlingsrunder med Arendal Eiendom om vilkårene omkring
overtakelse, som kulminerte i en rekke dramatiske avisoppslag fulgt av en folkelig mobilisering
om en Spleis som samlet inn over 150.000 kroner. I april ble avtalen signert, og Monk AS
overtok formelt driften av bygget basert på en leieavtale, med intensjon om å overta hele
eierskapet etter ett år. Leiekontrakter, priser og budsjett ble utarbeidet. En driftsansvarlig
(Kristina Jørgensen) ble engasjert for å håndtere avtaler, leietakere, økonomi, booking og
koordinere aktivitet. I løpet av 2021 er det etablert leietakere i de aller fleste rom. Scenekunst
Sør leier et stort rom for fremleie til produksjon av scenekunst. Pga covid-19 har to større
forsamlingsrom og en mindre scene m/bar stått nesten ubrukt og ikke bidratt til inntekter. Med
svært nøkternt forbruk har likevel økonomien gått rundt uten driftstilskudd. Høsten 2021 ble det
søkt og innvilget bransjeutviklingsmidler fra fylkeskommunen til konseptutvikling og profilering.
På slutten av året og inn i 2022 skaper de uforutsett høye strømprisene alvorlige bekymringer,
med strømregninger på over 50.000kr/mnd.

MUNKEHAUGEN

Bilde fra omvisning på Munkehaugen med EiK- Entreprenørskap i Kunst, juni 2021.
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Grimstad
Etter initiativ fra SkS-medlem Tove-Elena Nicolaysen og Grimstad kommune høsten 2020
gjennomførte SkS befaringer og interessent-møte på lokaler på Torskeholmen i byhavna.
Torskeholmen består av ca. 120 m2 kontorer over et fiskemottak i havnebassenget. I desember
2020 inngikk SkS en leieavtale med Grimstad kommune om leie av lokalene. Lokalene er nå
omgjort om til prøverom for scenekunstnere, og kan brukes som kontor eller produksjonslokale
for scenekunstnere i området, mot en mindre egenandel. Scenekunst Sør har investert i utstyr
som dansematter, internetttilgang og kontorrekvisita, mens Tove-Elena Nicolaysen i stor grad
har pusset opp, sørget for utbedringer og tilrettelagt lokalene for bruk. På eget initiativ
arrangerte Nicolaysen den tverrkunstneriske kunstfestivalen “Torsken kunstfestival” i august
2021, for å skape aktivitet på Torskeholmen og knytte tettere bånd med lokale kunstaktører.
Scenekunst Sør bisto med søknad om støtte fra Grimstad kommune. Festivalen ble godt
besøkt, og har mottatt ytterligere støtte til nytt arrangement i 2022. Det har vært utfordrende å
kartlegge behovet for prøverom i Grimstad, p.g.a situasjonen med Covid-19, som naturlig nok
har redusert normal aktivitet. Det ble i desember 2020 derfor besluttet å undersøke mulighetene
for om Tove-Elena Nicolaysen selv kan overta drift og leieforhold med Grimstad kommune fra
2022, med Scenekunst Sør som en samarbeidende part ift booking, kursaktivitet og støtte til
Torsken Kunstfestival etc.

TORSKEHOLMEN

Bilde fra prøverommet Torskeholmen i Grimstad, juli 2021

Side 13 av 25



SkS-LAB
SkS-LAB er en søknadsbasert støtteordning for forprosjekter, som retter seg mot utvikling av
nye ideer, nye metoder, og nye konstellasjoner. SkS-LAB-ordningen bidrar til igangsetting av
aktivitet og økt produksjon av ny scenekunst i regionen. En SkS-LAB styrker også prosjekters
eventuelle videre søknader, eller senere arbeid i større format. Alle SkS-LAB’er som
gjennomføres har en arbeidsvisning i en eller annen form og skaper dermed utveksling og
møtearenaer - av både faglig og sosial verdi. Ordningen har en øvre økonomisk ramme på
25.000 per søknad. Fullstendige retningslinjer og tidligere mottakere er tilgjengelig på
scenekunstsor.no. SkS utlyste to tildelingsrunder i 2021, og innvilget til sammen 7 søknader
med totalt 162.500 kroner.

Første tildelingsrunde, mars 2021 (vol. 9)
Helene Düring Kjær: Coffee or die - 25.000 kr
Marte Ekhougen: “Feeling cute - might delete later” - 25.000 kr
Sunniva Fliflet/Agder Nye Teater: “Åpningen av Samfunnshuset” - 25.000 kr
Trond Arntzen: “Sirkulatøren” - 25.000 kr

Andre tildelingsrunde, september 2021 (vol. 10)
Sunniva Vikør Engenes: “Entrances” - 25.000 kr
Karin Moe Hennie: “Ninjana” - 25.000 kr
Benjamin Åteigen: “Til gutta” - 12.500 kr
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SkS-LAB VISNINGER i 2021
1. mars 2021 - Kanon Produksjon - “Det heldige skipet”
2. mai 2021 - Agder Teaterlaboratorium - “Åpningen av Samfunnshuset”
4. juni 2021 - Helene During Kjær - “Coffee or die”
16. juli 2021 - Tomos Young - “Me, Myself and I”
2. des 2021 - Benjamin Åteigen - “Til gutta”
18. des 2021 - Sunniva Vikør Engenes - “Entrances”

SkS-GJESTESPILL
SkS-Gjestespill er en søknadsbasert støtteordning som bidrar til flere visninger av
scenekunstproduksjoner, i en region med veldig få arrangører innen fri scenekunst. SkS
ønsker bl.a. å bidra til at verk som skapes i regionen får realisert flere visninger, på flere
steder, og at verk skapt andre steder der kunstnere fra Agder er involvert får gjestespille i
regionen. Omsøkte midler til SkS-Gjestespill må knyttes direkte til visninger i regionen, men
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det er ikke et krav at forestillingen må ha hatt premiere. Fullstendige retningslinjer og tidligere
mottakere er tilgjengelig på scenekunstsor.no. SkS utlyste to tildelingsrunder i 2021, og
innvilget til sammen 5 søknader med totalt 162.500 kroner.

Første tildelingsrunde, mars 2021 (vol. 6)
Agder Nye Teater: “Den innbilte syke” - 25.000 kr
Den fantastiske barnekunstfestivalen: “Medusa”- 20.000 kr

Andre tildelingsrunde, september 2021 (vol. 7)
Agder Nye Teater: “Hvem Drepte” - 40.000 kr
Tove-Elena Nicolaysen: “Bjørneboe i butoh” - 40.000 kr
Flux Manøver: “Utsikt fra en stige” - 37.500 kr
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RESIDENS
SkS har hatt et begrenset tilbud om gjestearbeidsopphold for kunstnere, som stort sett kun
har innebært dekning av arbeidslokale. Sent på høsten ble det utlyst muligheter for
residenser som inkluderte overnatting. Kunstnere som i enkelte sammenhenger har fått
arbeidsperioder i 2021 har vært Yaniv Cohen, Maren Bjørneseth, Kristin Ryg
Helgebostad/Magnus Sparsaas, Benjamin Åteigen, Ingerid Frang, m.fl.

FESTIVALER
SkS arrangerer ingen egen festival, men bygger istedet oppunder eksisterende og nye festivaler
ved å bidra med fasilitering, vertskap, sideprogram, kompetanse, nettverk, materiell og noe
økonomisk avlastning. Dette er i tråd med SkS’ grunnleggende tro på at det oppnås mer
mangfoldig og bærekraftig bransjeutvikling ved å forsterke aktørers initiativer enn ved å bruke
mye ressurser på egne initiativer. I 2021 bidro SkS med tilrettelegging og sideprogram under
regionens to store scenekunstfestivaler; Ravnedans og Assitej-festivalen. Under hele
Ravnedans holdt SkS åpent et SkS-senter i Verkstedhallen, med lounge-funksjoner, fagprogram
og mat. Under Assitej arrangerte SkS en kunztbar og en showcase av lokalprodusert
scenekunst for BU/DKS-markedet. Den nyoppstartede SØAR-festivalen i regi av Tomos Young
fikk bistand på veien mot realisering, og SkS bidro med sideprogram som etterprater og
workshops under avviklingen. Også i Grimstad ble det for første gang arrangert en ny
scenekunstfestival; Torsken Kunstfestival, i regi av Tove-Elena Nicolaysen, og også her bisto
SkS initiativtakerne i prosessen frem mot realisering, og støttet noe av programmet.

DKS
DKS er et viktig lokalt/regionalt arbeidsmarked for den stedlige bransje, og SkS har i 2021
involvert seg strategisk i utviklingen av DKS-markedet, både på kommunenivå og på
kunstnernivå. SkS deltar i styringsgruppa for DKS i Kristiansand kommune, og i utviklingen av
en ny strategi for DKS i Kristiansand. SkS arrangerte en stor showcase på Teateret i
Kristiansand der hele 9 produksjoner ble pitchet foran representanter fra flere fylker, kommuner
og Scenekunstbruket.

SEMINARER, KURS OG WORKSHOPS 2021
Scenekunst Sør tilbyr ulike kurs og workshops, både kunstfaglige og innen
administrasjon/produksjon av scenekunst, alt fra 90-minutters danseklasser til todagers
heldagkurs, - og ett kursprogram over et helt år. Pga. covid-19 har det vært noe færre kurs og
workshops enn ellers, og en rekke utsettelser.
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19. januar Regnskapskurs for kunstnere (samarb. m SØRF), i Kristansand
28. januar Kurs i søknadsskriving med Kunstvekst, i Kristiansand
29. januar Kurs i søknadsskriving med Kunstvekst, i Grimstad
04. mai Teknisk workshop for scenekunstnere, i Kilden
28.-3. juli SkSenter med eget fagprogram, i anledning Ravnedans, på Verkstedhallen
12. august Workshop dans med Maggi Asbjørnsen, på Verkstedhallen
21.-22.august Produsentkurs for scenekunstnere - 2 dager med Michelle Flagstad, Teateret
27. august Søknadsveiledning på Teateret
04. sept Workshop dans med Wee / Franscesco Scavetta, på Verkstedhallen
24. sept Workshoprekke i koreografi med prof. Anne Grete Eriksen, samarb. m PRODA
24. sept DKS showcase, arrangert av SkS på Teateret
10. okt Workshoprekke i koreografi med prof. Anne Grete Eriksen, samarb. m PRODA
12. nov Workshoprekke i koreografi med prof. Anne Grete Eriksen, samarb. m PRODA
03. des Workshoprekke i koreografi med prof. Anne Grete Eriksen, samarb. m PRODA

EiK – Entreprenørskap i Kunst
EiK er et særlig omfattende entreprenørskapsprogram for kunst- og kulturaktører hvor 20
utvalgte personer fra ulike kunstområder deltar på 7 todagers-samlinger gjennom et helt år. Ved
å bidra med kompetanse, nettverk og inspirasjon er målet at deltagerne lettere skal kunne ha
virksomheten sin som levebrød, og få kraft og rom til å skape. Sett i et større perspektiv er målet
med EiK næringsutvikling, bransjeutvikling og regionsutvikling.

EiK er skapt i et samarbeid mellom SkS, Sørf, AKS og Norsk Forfattersentrum Sørlandet,
finansiert av Kulturrådet, Cultiva og Agder fylkeskommune. Prosjektet styres av de daglige
lederne for de fire sentrene, og ledes av prosjektleder Solveig Toreid Knudsen. På tross av
enkelte korona-forsinkelser i 2021 fikk 3.kull fullført alle sine samlinger. I hele 2021 har SkS’
informasjonsansvarlige Tonje Steen vært tilknyttet som infomedarbeider for EiK. Se også
www.eik.life

Side 18 av 25

http://www.eik.life/
http://www.eik.life


KUNSTNERSAMTALER, O.L.
SkS bidrar til kunnskapsutveksling og erfaringsdeling på mange ulike måter, og i 2021 ble det
bl.a. avholdt flere ettersnakker, panelsamtaler, og kunstnersamtaler etter arbeidsvisninger av
SkS-LAB’ene, for å skape anledninger der bransjefolk og andre interesserte kan utveksle
synspunkter med kunstnerne. Covid-19 har ført til noe færre slike arrangementer i 2021 enn
ellers. SkS har forøvrig gitt støtte til kunstnerisk veileder/mentor i produksjonsprosesser, som
bidrag til å styrke kunnskapsdeling og utvikling.

30. Juni- 4.juli - SkSenter fagprogram på Verkstedhallen under dansefestivalen Ravnedans:
- Presentasjon av danseteaterfestivalen SØaR ved Tomos Young
- Panelsamtale “Visjoner og ønsker for fremtidige samarbeid og tilknytning mellom det frie

feltet og institusjonene - med: Valborg Frøysnes (teatersjef Kilden), Trude Gomnæs
Ugelstad (dir. SKMU), Emma Lind (statssekr. Kulturdep.), Julie Rasmussen (frie feltet),
og Laura Vallenes (frie feltet), med Peder Horgen som samtaleleder.

- Presentasjon av scenekunstfestivalen Assitej-festivalen ved Theis Irgens
- Introduksjon til støtteordninger for scenekunstfeltet ved Hedda Grindland Abildsnes i

Kulturrådet
- Innlegg UiA - “Master i kunstfag ved UiA - inngang til kunstneriske arbeid i et

samtidsperspektiv” ved Kristian Nødtvedt Knudsen
13. august: Danseteaterfestivalen SØaR, ettersnakk med Ornilia Ubisse, Tomos Young og
Charlotte Teodorsen, på Teateret ved prof. Anne Grete Eriksen.
14. august: Danseteaterfestivalen SØaR, ettersnakk med Walk Dance Company, Sebastian
Biong og Britt Årnes, på Teateret ved prof. Anne Grete Eriksen.
06. november: Forestillingen “Bjørneboe i butoh” av Tove Elena Nicolaysen, ettersnakk med
koreograf, dramaturg, utøvere og komponist, på Caledonien ved Peder Horgen.

SOSIALE ARRANGEMENTER
Blant alle møteplassene for kunstnere og bransje som SkS tilrettelegger for gjennom året, har
også rent sosiale samlinger sin rettmessige plass og funksjon. I 2021 ble det avholdt langt færre
samlinger enn ønskelig pga koronarestriksjoner. Bl.a. ble flere SkS-frilanslunsjer,
klubbkonseptet Kunztbar, og julebordet alle avlyst. I juni 2021 holdt SkS sommerfest og kickoff
til Ravnedans på den nyoppstartede Vinbaren på Mølla. For å overholde smittevernsregler ble
arrangementet holdt utendørs med god plass til alle deltagerne. Etter langt corona-fravær
arrangerte SkS endelig Kunztbar igjen 24.september, etter DKS-showcase og
SkS-gjestespillpremiere. Kunztbaren under Assitejfestivalen hadde et rekordhøyt besøk.
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DEL 3: SAMARBEIDER OG NETTVERK
SkS har inngått og videreutviklet flere gode samarbeid. Med en organisasjon av begrenset
størrelse, og i vår regionale kontekst, mener vi det er essensielt å være utadvendt og søke
samarbeider. Også i selve styresammensetningen er nettverk vektlagt med representasjon fra
både Kilden og UiA, som sikrer informasjonsflyt, kontakt og styrkede samarbeidsmuligheter
med de to største relevante institusjonene i vår region.

REGIONALE KOMPETANSESENTER I REGIONEN
SkS har et tett og godt samarbeid med de andre regionale kompetansesentrene i sør: Sørf,
Sørnorsk filmsenter, Forfattersentrum Sørlandet og Agder Kunstsenter. Det er dialog om store
og små saker av tverrfaglig karakter, eller politiske tema. Av samarbeidstema i 2021 kan
nevnes ny kulturstrategi til Kristiansand kommune, lokal politikk for koronatiltak, eventuell
samlokalisering, egne bærekraftsmål, fellessøknad om markedsføringsprosjekt, - foruten de
virkelig omfattende samarbeidsprosjektene EIK - Entreprenørskap i Kunst og Munkehaugen/
Monk AS.

TEATERET
I 2021 har SkS økt samarbeidet med Teateret på flere plan, og stedet har vært hovedbasen for
SkS. Scenekunst Sør har leid Verkstedhallen av Teateret på fast basis, som tidligere. Etter en
“trepartsdialog” som resulterte i ekstraordinær støtte fra Kristiansand kommune, etablerte SkS i
2021 en avtale med Teateret som ga tilgang på Teaterets scenerom til ekstra fordelaktige priser,
på en rekke vilkår. Samarbeidet har vært noe krevende, men mange medlemmer har benyttet
gode fasiliteter på Teateret i 2021. I mars flyttet SkS kontoret sitt til Teateret, til en kontorpult i et
åpent landskap sammen med bl.a. Teaterets ledelse. Selv om kontoret ble lite brukt i 2021
grunnet mye hjemmekontor, ble kafeen på Teateret desto mer brukt som en foretrukken møte-
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og arbeidsplass for SkS. Alle medlemmer av SkS får et “Teaterets Venner”-kort som gir 10 %
rabatt på mat og drikke på Teateret.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS
SkS og Kilden Teater og Konserthus har mange felles interesser og grenseflater, og det har
vært en god dialog i 2021 med flere avdelinger på Kilden. Etter forespørsel fikk SkS arve noen
avlagte tepper og matter fra verkstedet. Teatersjef Valborg Frøysnes hadde ideen til
panelsamtalen om samarbeid mellom institusjonene og det frie feltet, på SkSenter. Flere
møtepunkter/samarbeid oppstår via medlemmers prosjekter. Et eksempel er et initiativ fra Julie
Rasmussen der SkS har deltatt i samtaler med Kilden Kultur og Teater angående mulighet for
økt satsning på danseproduksjon. I oktober ble SkS’ infoansvarlige Tonje Steen ansatt i Kilden i
en mindre stilling som markedsfører for Kilden Kultur, pluss et prosjektengasjement for Kilden
Teater. Situasjonen med felles ansatt har naturligvis skapt veldig god informasjonsflyt, og
medført konstruktive dialoger i begges interesse.

UNIVERSITETET I AGDER
SkS og UiA har kontakt i aktuelle saker der det er felles interesser, og SkS’ styre inneholder
ansatt(e) ved UiA som har bidratt til god informasjonsflyt. I august holdt SkS innlegg om
organisasjonens aktivitet ved “Kick-off” for nye studenter ved Kunstfag. I oktober bidro SkS til
visning av studentprosjektet med Iggy Malmborg på Teateret.

RAVNEDANS
SkS har et godt samarbeid med Ravnedans, som i 2021 avholdt en forkortet og annerledes
utgave av festivalen grunnet covid-19. SkS arrangerte sin sommerfest som et kick-off for
Ravnedans 2021. SkS arrangerte SkSENTER i Verkstedhallen under hele Ravnedans, - en
lounge med ulike fasiliteter, og eget fagprogram.
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ASSITEJ-FESTIVALEN 2021 / ASSITEJ NORGE
Under Assitej-festivalen i september arrangerte SkS en stor showcase med 9 lokale
produksjoner som rettet seg mot barn og unge og DKS-markedet, samt en godt besøkt
Kunztbar på Teateret. Styreleder i SkS er ansatt produsent i Assitej/Assitej-festivalen, som sikrer
god relasjon og informasjonsflyt.

PRODA  - profesjonell dansetrening
PRODA AGDER og SkS har samarbeidet om flere workshops i 2021, bl.a. den lange rekken av
koreografiklasser med Anne Grete Eriksen. I løpet av 2021 har SkS og PRODA hatt dialog om
tettere integrasjon, og styret i SkS har stilt seg positive til at PRODAs regionale virksomhet
forvaltes av SkS fremover. PRODA sentralt avholdt sin nasjonale konferanse i Kristiansand
høsten 2021, og SkS bidro med både faglig foredrag og egenpresentasjon.

AGDER KUNSTFAGSKOLE
Driverne av Motio - akademiet for dans i Tvedestrand har over noen år arbeidet med planer og
utvikling av et nytt studietilbud, en fagskole innen samtidsdans; Agder Kunstfagskole. SkS har
vært en sparringpartner og støttespiller i ulike faser av arbeidet. SkS har en intensjonsavtale om
samarbeid med skolen, og bidro til markedsføring i 2021. Ikke lenge før planlagt oppstart i
august 2021 måtte skolen finne andre lokaler, og flyttet da fra Tvedestrand til Kristiansand, men
utfordringene ble for store og planlagt oppstart måtte utsettes.

ALADDIN KULTURHUS
Aladdin Kulturhus er stedet der SkS frem til mars 2021 hadde sitt hovedkontor, og fortsatt har
sitt lager. Inntil covid19 satte en stopp for arrangementer har SkS jevnlig brukt Aladdin til
arrangementer som SkS-lunsj og Kunztbar.

ROSEGÅRDEN TEATERHUS
SkS har i 2021 hatt en avtale med Rosegården Teaterhus som gir medlemmer 40% rabatt på
leiepriser for arbeidslokaler, scenerom og lyd-/lysutstyr.

REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR DANS
Spredd over hele landet finnes idag et titalls sentre som springer ut fra Kulturrådsordningen
Regionale kompetansesentre for dans (RKD), heriblant SkS. Sentrene har tildels store ulikheter
utfra egen kontekst og tilblivelselshistorie, men har likevel gjensidig interesse av å inngå i
nettverk med faglig og strategisk samarbeid. Scenekunst Sør har deltatt i dialog og
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nettverksmøter med de andre RKDene i Norge, og bidratt til etablering av jevnlige
nettverksseminarer for erfarings- og kompetanseutveksling, og for utvikling av
samarbeidsprosjekter.

ANDRE KOMPETANSEMILJØER UTENFOR REGIONEN
SkS deltar etter invitasjon i ulike former for nettverksmøter med en rekke scenekunstaktører på
tvers av landet, for å utveksle kunnskap og erfaringer, både om hverandre og om bransjen.
Dermed bygger SkS relasjoner til mange aktører utenfor regionen, - i tillegg til RKD’ene nevnt
over har SkS i 2021 bl.a. møtt ProScen, Grenland Friteater, RadArt, Davvi, Propellen Teater og
Scenekunstbruket.

DANSE- OG TEATERSENTRUM
SkS er medlem av Danse- og Teatersentrum. SkS har gode forbindelser til stiftelsen etter at
daglig leder Peder Horgen var DTS’ forrige styreleder.

DANSEINFORMASJONEN
SkS er medlem av representantskapet i Danseinformasjonen.

DvEL 4: OVERSIKT ARRANGEMENTER 2021

Arrangert, organisert, utlyst eller støttet av Scenekunst Sør.

19. januar Regnskapskurs for kunstnere i samarbeid med SØRF
28. januar Kurs i søknadsskriving i Kristiansand - Kunstvekst
29. januar Kurs i søknadsskriving i Grimstad - Kunstvekst
01. mars SkS-LAB - “Det heldige skipet” med Kanon Produksjon
06. mars SkS-gjestespill - “Kysset” på Teateret med Kanon Produksjon
28. april Årsmøte Scenekunst Sør
02. mai SkS-LAB - “Åpningen av Samfunnshuset” med Agder Nye Teater - Munkehaugen
04. mai Teknisk workshop for scenekunstnere i Kilden
04. Juni SkS-LAB - “Coffee or die” med Helene During Kjær på Verkstedhallen
26. juni Sommerfest og Kickoff Ravnedans, Vinbaren på Mølla
28.-3 juli SkSenter på Verkstedhallen i anledning Ravnedans - eget fagprogram
16. juli SkS-LAB “Me, myself, one and I” - Tomos Young
06. august SkS-gjestspill “Sexy Mountain” med Agder Teaterlaboratorium
12. august Workshop med Maggi Asbjørnsen på Verkstedhallen
13. august Dansekunstfestivalen SØaR åpner i Kilden
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13. august Ettersnakk SØaRfestivalen med moderator Anne Grethe Eriksen
14. August Ettersnakk SØaRfestivalen med moderator Anne Grethe Eriksen
14. august Torsken Kunstfestival på Torskeholmen i Grimstad
21. august Produsentkurs for scenekunstnere - 2 dager på Teateret for SkS-medlemmer
27. august Søknadsveiledning på Teateret
28. august Depression- the musical på Rosegården med Knut Østrådal
04. sept Workshop med Franscesco Scavetta på Verkstedhallen
22. sept Assitej-festivalen - støttet av SkS
22. sept Taco-bitch etterfest Skeiv uke - på Munkehaugen, støttet av SkS
24. sept Workshop i koreografi for scenekunstnere med prof. Anne Grethe Eriksen
24. sept DKS showcase, arrangert av SkS på Teateret
24. sept SkS-gjestespill - “Den innbilt syke” av Agder Teaterlaboratorium, Metodistkirken
24. sept SkS KUNZTBAR på Teateret
25. sept SkS-gjestespill “Kysset” av Kanon Produksjon
01. okt “Five polemic pieces” samarbeid med UiA/Iggy Malmborg og André Eiermann
04.-06. nov SkS-gjestespill “Bestialitetens historie i butoh” på Verkstedhallen
06. nov Ettersnakk “Bestialitetens historie i butoh” på Caledonien
10. nov Utlysning: Førjulsresidens Kr.sand og Arendal
23. nov SkS-gjestespill “Two Body Orchestra” av Roosna & Flak på Teateret
02. des SkS-LAB - “Til gutta” med Benjamin Åteigen på Verkstedhallen
03. des Workshop i koreografi for scenekunstnere med prof. Anne Grethe Eriksen
18. des SkS-LAB “Entrances” med Sunniva Vikør Engenes på Øyslebø
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