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Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen for Åben Dans Productions
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Åben Dans Productions for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægternes bestemmelser,
Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Åben Dans Productions i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2017 medtaget resultatbudgettet for 1. januar – 31. december 2017. Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og
Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Åben Dans Productions evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Åben Dans Productions, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 20172020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Åben Dans Productions interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Åben Dans
Productions evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Åben Dans Productions ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors erklæring

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune
for perioden 2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i vedtægternes
bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden
2017-2020, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.
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Foreningens oplysninger

Forening

Åben Dans Productions
Rabalderstræde 10
4000 Roskilde

Bestyrelse

CVR-nr.:

20 17 65 71

Stiftet:

28. februar 1997

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Ajs Dam, Formand
Anni Ellebæk Ehlers, Næstformand
Kamma Siegumfeldt
Marie Kirstejn Aakjær
Kasper Overgaard Bæk

Daglig ledelse

Lisbeth Klixbüll, Teaterleder
Thomas Eisenhardt, Kunstneriskleder

Revision

RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

LEDELSESBERETNING 2017
2017 var vores tiende år som egnsdanseteater i Roskilde. Meget er sket på de ti år og denne ledelsesberetning
bærer tydeligt præg af en virksomhed med et stort og sammenvævet aktivitetsniveau. På kryds og tværs
mellem lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere, mellem dans, kunst og læring og med
inddragelse af mennesker i alle aldre.
Aaben Dans både producerer og præsenterer nyskabende scenekunst af højeste kvalitet, og vi breder dansens
og scenekunstens potentiale ud i en bred vifte af forskelligartede aktiviteter.
Vi har altid øjnene åbne for, hvordan vi kan berige, og blive beriget af, nye samarbejdspartnere. Hvordan vores
kompetencer indenfor scenekunst, dans, krop og kreativitet kan placere sig, gøre nytte og bringe glæde i det
omkringliggende samfund. Man kan i beretningen se, hvordan aktiviteter griber ind i hinanden, og hvordan
aktiviteter udvikler sig og giver anledning til nye.
Vi ønsker, at der skal være mange forskellige indgange til Aaben Dans og, at der skal være sammenhæng
mellem vores aktiviteter, så brugere selv kan finde vej og vælge fra de mange forskellige tilbud vi har.
Aaben Dans arbejder med bevægelse og er i bevægelse.

Forestillingerne

Danseforestilling for og med unge – Premiere og turné
Den belgiske koreograf og danser Hendrik Lebon er vokset op med dansen i miljøet omkring danse- og
scenekunsthuset Kopergietery i Gent i Belgien. Et sted der er blevet en del af vores internationale netværk
gennem turnévirksomhed og et partnerskab i et EU projekt, der løb fra 2012 – 14. Fra barn til ung deltog han i
dansetræning, og var med i forestillinger, for til sidst at uddanne sig som professionel danser og koreograf. Han
var derfor helt oplagt at invitere til et projekt, hvor ideen var at lave en professionel danseforestilling for unge
og med unge.
8 unge lokale dansetalenter i alderen 13 – 18 år arbejdede en i periode over otte måneder med Hendrik på at
skabe denne forestilling ud fra deres eget liv og deres egne erfaringer. Ligesom man på film kan se unge
medvirkende i ungdomsfilm, var vores idé, at hvis vi ville lave en forestilling om unge og for unge, så skulle den
også være med unge på scenen. Forestillingen kom da også til at vise både den livskraft og energi der er i at
være ung, sammen med den skrøbelighed og usikkerhed, som også er en del af ungdomslivet. Det blev en
meget ærlig forestilling, der tydeligvis greb det unge publikum, der med det samme kunne identificere sig med
dem, der stod på scenen. De kunne jo faktisk selv have været der. På denne måde ramte vi et stort og nyt
publikum, både i den stationære spilleperiode på Scenen i Laboratoriet og på den efterfølgende turne i
Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Slagelse, Sorø og Ringsted.
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What do you think? – Plakatfoto Ditte Valente
Forestillingen er vokset ud af, og blev kulminationen på, vores arbejde med unge i det 3-årige projekt Ta’ Fat
om Dansen / Dansefyrtårn ROK, der er blevet til i et samarbejde med Dansehallerne og støttet af Nordea og
Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Udover at være en kunstnerisk og publikumsmæssig succes, er vi overbeviste om, at What do you think? har
givet de 8 unge medvirkende piger en stor og værdifuld oplevelse for livet. Flere af dem har muligvis en
kunstnerisk karriere foran sig, og nogle af dem danser stadig med os gennem vores nystartede ungeplatform
stART, der også omtales senere i denne beretning.

En danseperformance i mørke for voksne og unge - Premiere
Kunsterduoen koreograf Thomas Eisenhardt og instruktør/billedkunstner Catherine Poher skabte sammen med
elektronica komponisten Mads-Emil Nielsen, de moderne dansere Ole Birger Hansen, Antoinette Helbing og
Georgia Kapodistria og den færøske folkedanser Bjarni Sørensen denne helt usædvanlige forestilling, hvor
publikum parvis ledes ind i en total mørke- og blotlagt teatersal med gulvet dækket at fem cm jord. Om
forestillingen skrev vi selv:
´Mørket er et billede på vores tid, hvor vi forsøger at navigere i et grænseløst rum. Hvor
tidligere tiders pejlemærker ikke længere gælder. Hvor lande forsvinder, nationale grænser
både nedbrydes og forstærkes, økonomiske og sociale strukturer forskydes, værdier skrider og
mennesker flytter sig. Selv jorden er begyndt at rykke på sig. Som et vildt dyr holdt i lænker.
Men mørket er også velgørende. Det giver kroppen ro og nye øjne. Lyd, billeder og ord toner
frem og viskes ud for at genopstå i nye sammenhænge. Velkendte begreber transformeres.
Fordomme forsvinder i mørket og vi kan fornemme en ny tilstedeværelse. For at finde nye svar
må vi se derind, hvor ingen svar på forhånd er kendt.
MED HÅNDEN PÅ HJERTET er et udtryk for ærlighed, en arabisk hilsen og en positur man kan
indtage ved afsyngelse af fædrelandssange.´
Dette meget radikale kunstneriske greb, at skabe en danseforestilling, hvor de medvirkende dansere kun
anelsesvis træder frem, for igen at forsvinde tilbage i det uendelige mørke, viste sig at have en stærk appel til
et meget bredt publikum. Både unge og gamle og både publikummer med meget teatererfaring og
publikummer næste uden blev tiltrukket og berørt af denne forestilling. Det var en sanselig totaloplevelse, hvor
publikum blev taget med på en rejse fra de trådte ind i over tærsklen til teatrets foyer til de forlod teatret igen.
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Med Hånden På Hjertet modtog en fem stjernet anmeldelse af det anerkendte web baserede medie om dansk
scenekunst Den 4. Væg, hvor der blandt meget andet står:
´Lad mig først og fremmest slå fast, at Med Hånden På Hjertet er en oplevelse ud over den
sædvanlige scenekunstoplevelse. Selvom ’sanseligt’ kan være et lidt fattigt og vattet ord at
bruge, fristes jeg dog, i manglen af bedre, til at beskrive forestillingen som definitionen på en
gennemført sanselig og dygtig oplevelse´
Vi modtog også en femstjernet anmeldelse af en publikummer på facebook der blandt andet skrev:
´Så Med hånden på hjertet i går aftes. En fuldstændig lysende forestilling! (selvom det lyder
åndssvagt om en forestilling i totalt mørke)´
Med Hånden På Hjertet blev et tilløbstykke og folk kom langvejs fra, da rygterne begyndte at løbe. Den store
publikums- og kunstneriske succes gør, at vi nu planlægger en repremiere på Scenen i Laboratoriet i 2019.

Med hånden på hjertet – Plakatfoto Per Morten Abrahamsen
Som en krølle på historien blev Thomas Eisenhardt af Dansehallerne inviteret til at tale om Aaben Dans arbejde
under deres program Choreography in Action på Charlottenborg Kunsthal. Her mødtes Eisenhardt i den
mørklagte biograf med billedkunstneren Kirstine Reopsdorff, der står bag værket Theatre in Glowing Darkness
på Den Danske Pavillon i Venedig, til en samtale om mørkets betydning for den kreative proces, og om manglen
på mørke i vort nutidige samfund. Samtalen sluttede med færøsk folkedans med publikum til musik fra
forestillingen.

Genopsætning, turne og Reumert nominering.
I 2017 modtog vi for fjerde gang (!) siden Egnsteatrets grundlæggelse i Roskilde i 2008 den glædelige
meddelelse, at en af vores forestillinger var blevet nomineret til årets Reumert, og dermed anerkendt som
værende med i spydspidsen af dansk teater. Denne gang var det forestillingen Tre Ben fra 2016. Forestillingen
har en dobbelt målgruppe: børn fra 1 ½ år sammen med ældre mennesker. Men da dette ikke passer ind i
nogen Reumert kategori, blev vi i denne sammenhæng nomineret i kategorien ’Årets børne- og
ungeforestilling’.
Juryen begrundede nomineringen sådan her:
´Balancen kan være svær at finde. Men her rækker dansernes hænder blidt ud mod hinanden
hen over plankerne mellem tilskuerne, mens vuggestuebørnene stirrer tryllebundet, når en ny
cirkuspige hæver sig op på sine muskelarme. Tre Ben hos Aaben Dans er en kærlig omfavnelse,
der skaber følelsen af, at der altid er en hjælpende hånd i nærheden.´
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Tre Ben har i 2017 både genbesøgt Roskilde på Scenen i Laboratoriet og turneret flittigt i Danmark, Sverige,
Belgien og Frankrig.

Tre Ben – Plakatfoto Ditte Valente

Turne
Vores berømmede spædbarnsforestilling IGEN fra 2011 har efterhånden spillet over 300 gange. I 2017
turnerede den i Tyskland, Frankrig og Japan. I sidstnævnte tilfælde var forestillingen en del af det officielle
program i Danmark og Japans fælles kultursatsning i forbindelse med fejringen af 150-året for oprettelsen af de
diplomatiske forbindelser mellem de to lande.
I Tokyo og Okinawa blev opførslerne ledsaget af et symposium for professionelle scenekunstnere om at skabe
dans og scenekunst for det alleryngste publikum. Det blev ledt af kunstnerisk leder Thomas Eisenhardt og
instruktør Catherine Poher.

Turne
Denne forestilling, for børn fra 6 år og op, havde premiere i Roskilde 2007. Altså året før Aaben Dans blev
etableret som egnsteater! Der er stadig bud efter denne sejlivede forestilling, der nu også har spillet over 300
gange. Den turnerede i 2017 i Danmark i en revideret udgave, hvor koreografien er forkortet men til gengæld
efterfulgt af en interaktiv workshop, hvor tilskuerne selv får lov til at prøve kræfter med alt det som deres
arme, ben og krop kan gøre. Det er Dansehallerne, der sender den på turné under konceptet Dans for Børn.

MARSMAND
Premiere
Endelig lagde vi på Scenen i Laboratoriet hus til premieren på danseforestillingen Marsmand produceret af
Teatret LiminalDK. En science fiction for børn fra 2. – 4. klasse og en invitation til at diskutere eksistens og
naturvidenskab i øjenhøjde med dem under 10 år. En poetisk time i filosofi og videnskab tilsat lidt god
gammeldags rum bang-bang.

I 2017 viste vi i alt 136 forestillinger. Af disse var 102 forestillinger på turné. Heraf 47 uden
for landets grænser.
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Dans i skoler og institutioner
De 7 K’er – et nyt pædagogisk redskab.
I foråret 2017 udviklede vi denne nye unikke model i samarbejde med Lynghøjskolens 6. årgangs elever og de
to idrætslærere Torben Nielsen og Susanne Riis Hansen. Det er skabt med inspiration fra “The Four Cs of 21st
Century Learning” som et redskab til at forbinde og imødekomme teatrets og skolens to verdener som led i
Åben Skole.
Muligheden for at starte projektet kom med Roskilde Kommunes invitation til projektet om lærende
partnerskaber efteråret 2016, til udvikling af kulturtilbud til Åben Skole. Med økonomisk støttet af det
nationale projekt Ta´ Fat om Dansen/Dansefyrtårn ROK gik Aaben Dans ind i projektet. I partnerskab med
Lynghøjskolen brugte vi projektet til at undersøge vores dansearbejde og udvikle dets tværfaglige relevans.
Gennem et grundigt praksisbaseret arbejde med workshops med elever og lærer og dedikeret tid til at sparre,
overlevere, udveksle og diskutere arbejdet udviklede vi denne form under De 7 K´er.
De 7 K´er er en overskuelig model, der synliggør læringsdimensioner i dans i skolen, og skal gerne gøre dem
anvendelige i skoler og institutioner ud over i selve dansetimerne. Dimensionerne er organiseret i syv
kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration og Kritisk Tænkning.
Vi er lige begyndt at arbejde med dette nye redskab, men har allerede erfaret, at det både giver de
professionelle dansere vi sender ud i skoler og institutioner ny inspiration til, og syn på, deres egen praksis. Det
giver skolelærere og pædagoger viden om at bruge kvaliteterne i dansearbejdet til et videre liv i andre fag og i
det sociale liv.
Selvom analysemodellen er blevet til gennem observationer i arbejdet med sjette klassetrin, er begreberne
alment gældende og kan bruges i arbejdet med alle aldersgrupper. Uddybende materiale om de 7 K’er kan
læses og downloades på vores hjemmeside.
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Børnehaver
Udviklingsprojektet Dans i Dagtilbud blev til i et samarbejde med børnehusene Lyngbakken og Ravnen og med
støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Formålet var at udvikle partnerskaber mellem daginstitutionsområdet og
kulturinstitutioner. Projektet, der modtog en meget fin respons fra deltagerne, indeholdt et forløb med en
professionel danser i de to institutioner, overværelse af forestillingen Tre Ben, afsluttende forestilling for
familier med børnene selv på Scenen i Laboratoriet, workshop for pædagogstuderende samt foredrag om Dans,
krop og kreativitet på Professionshøjskolen Absalon.
Hele forløbet blev dokumenteret af filmantropolog Nanna Nielsen, hvis film om projektet vil blive distribueret
via Roskilde Kommunes og Aaben Dans hjemmeside i løbet af første kvartal 2018.
Også Fuglebakkens Børnehave lavede en danseforestilling for fjerde år i træk, hvor børnene selv optrådte på
Scenen i Laboratoriet.
Som en udløber af dette flerårige samarbejde blev bogen Dans en bog udgivet i 2017 af børnehaveleder
Charlotte Gjørtsvang og dramaturg Anja Ohlsen. Bogen er henvendt til pædagoger eller indskolingslærere, der
ønsker redskaber til at arbejde med dans, drama og bevægelse i hverdagen

Dans med børnehave
Mellemtrinnet
På fjerde år underviste vi mellemtrinnet på vores fem partnerskoler i Roskilde: Trekronerskolen,
Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen, Gadstrup Skole og Jyllinge Skole i dans, bevægelse og koreografi. Faget
er på disse skoler blevet en integreret del af årshjulet. Efter ønske fra skolerne, og ved hjælp af de 7 K’er har vi i
år udviklet et differentieret treårs forløb med læringsmål og progression i undervisningen fra 4. til 6. klasse.
Musiktalentklasser
Den nyligt oprettede musiktalentlinje på Østervangskolen blev efter sommeren 2017 udvidet med endnu en
årgang. Vi underviser således nu i dans, koreografi og performativitet på både syvende og ottende klassetrin.
Niende klasser
Da dans i forbindelse med skolereformen blev eksamensfag, udviklede vi et workshopforløb specielt til
niendeklasser og rettet mod eksamenskravene beskrevet i EMU. Vi har i Roskilde i 2017 kørt dette forløb i
gennem på Østervangsskolen, Himmelev Skole, Margrethe Skolen, Hedegårdenes Skole og specialklassen på
Fjordskolen Hedevang. Som resultat af vores forankringsarbejde under Dansefyrtårn ROK i Kulturregionen,
lavede vi desuden aftale med Lejre Kommune om at komme ud i samtlige folkeskoler med disse forløb. Der er
interesse for forløbet i andre skoler i Kulturregionen, men pga. vores kapacitet har vi begrænset det til Roskilde
samt vores nabokommune.
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Dans med niende klasse
Gymnasier
2017 var andet året for vores samarbejde med Himmelev Gymnasium, hvor dans er blevet en del af
idrætsundervisningen. Ud over selv at danse og koreografere, så eleverne også en prøve på forestillingen What
do you think? to uger før premieren, efterfulgt af en samtale med koreografen og de unge dansere. Senere så
de den færdige forestilling og fik på den måde indblik i den kreative proces. Som afslutning på forløbet blev
deres egne koreografiske arbejder vist for andre elever på Scenen i Laboratoriet.
Vores formelle samarbejdsaftale med Katedralskolen blev i år udvidet til både at gælde B og C dramaholdene
på 1. og 3.G. Drama og musik eleverne så Med Hånden På Hjertet efterfulgt af Q&A. Et par uger efter fik drama
eleverne en workshop på Scenen i Laboratoriet hvor de fik stillet en koreografisk opgave, som de selv skulle
arbejde videre med. Resultatet blev vist på Underværket på Katedralskolen, hvor de også fik feedback til det
videre arbejde.
Åbne danseklasser
Skulle nogen få lyst til at danse videre i deres fritid tilbød vi, ligesom de andre år, offentlig danseundervisning to
eftermiddage/aftener om ugen på Scenen i Laboratoriet. Der var tilbud for børn, unge og voksne i moderne
dans, hiphop samt et nyt performancehold. Alle hold har det kreative og samskabelsen i centrum.
Dans for ældre
For mennesker i den anden ende af livet fortsatte vi vores gode samarbejde med Lokal Centret Astersvej, hvor
vi underviser og deler danseglæde, sang, grin og massage med borgerne.

Dans for ældre
Vi oplever en stor synergi og dynamik i alle disse broer mellem scenekunsten og institutionerne, til glæde både
for kunsten, for borgerne og for kendskabet til Aaben Dans.
Økonomien
I overensstemmelse med Egnsteaterlovgivningen er al undervisning indtægtsdækket og belaster ikke tilskuddet
fra kommunen. I 2017 var vores indtægter på formidling af dans på 526.978 kr., beløbet dækker løn til
underviserne samt Aaben Dans’ projektstyring og administration.
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stART – ny ungeplatform
I forlængelse af vores arbejde med unge i ROK, i What do you think? og i vores danseundervisning fik vi i
efteråret, via midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Egnsteaterudviklingspulje, mulighed for et nyt tiltag: Et
kunstnerisk fællesskab for unge med interesse i dans, kunst og performance. stART skaber en ramme, hvor de
unge selv kan folde deres tanker og ideer ud og vil, gennem møder og arbejde med forskellige kunstnere og
danseteknikker, blive sat i stand til at finde deres egen vej ud fra deres interesser og præferencer.
Sammen med den cypriotiske danser Georgia Kapodistria skabte og dansede de forestillingen Claire Obcsure,
der blev opført to gange i Ibskirken som en del af Lysfesten i Roskilde. De besøgte det kongelige teater og
trænede sammen med ballettens ungdomskompagni under ledelse af danseren My Lindblad Szlavik. Og de
koreograferede og videoredigerede egne små værker, sammen med den belgiske koreograf Yentl de Werdt,
der var i recidency på Scenen i Laboratoriet som en del af nedenfor omtalte EU projekt PUSH.

Q&A efter forestilling med gymnasium
Dansefyrtårnet ROK
Dette 3 årige projekt, støttet af Nordea samt Kulturregion Midt- og Vestsjælland, blev afsluttet i juni 2017.
Programmet har været for omfattende til vi kan beskrive i detaljer her, særskilt regnskab og rapport er lavet,
men det skal nævnes, at de tre års arbejde i otte kommuner med dans i skolen, nabodans samt unge har fået
mange nye ting til at ske. For Roskildes vedkommende har de konkrete aftryk i 2017 været udviklingen af De 7
K’er, flere tilbud til folkeskolerne om dans i skolen, forestillingen What do you think? samt
integrationsprojektet New Shoes hvor unge uledsagede flygtninge dansede sammen med lokale unge.
I de omkringliggende kommuner har ROK ført til, at dansen flere steder er blevet forankret og lever videre liv i
skolerne og i selvstændig danseundervisning. Endelig har arbejdet ført til den tidligere omtalte aftale om dans
for niendeklasserne i folkeskolerne i Lejre.

PUSH – internationalt EU samarbejde
I 2016 modtog vi, i samarbejde med vores partnere Imaginate Festival/Skotland, Scenekunstbruket/Norge, The
Ark/Irland og Cultuurcentrum/Krokusfestival/Belgien, støtte fra EU’s kulturprogram Creative Europe til det
toårige scenekunstneriske udviklingsprojekt PUSH. Projektets formål er at skubbe yderligere til den
kunstneriske og kvalitative udvikling af scenekunst for ungt publikum i Europa. Det indebærer, at vi i 2017
sendte danske koreografer ud af landet for at arbejde med internationale kolleger, og at vi i Roskilde i
december kunne modtage tre koreografer i recidency på Scenen i Laboratoriet. Et recidency ophold består i, at
en eller flere koreografer/dansere opholder sig i Roskilde, hvor de arbejder på et kunstnerisk projekt på Scenen
i Laboratoriet. Opholdet indeholder kunstnerisk sparring samt en selvvalgt form for inddragelse til glæde for
Roskilde borgerne.
I 2017 sendte vi to gange to professionelle danske koreografer henholdsvis til Edingburg/Skotland under
temaet Gender/Sexual Identity og Hasselt/Belgien Lab under temaet (over)protection til at arbejde sammen
med 12 andre internationale kunstnere i 8 dage. Efterfølgende har vi på Scenen i Laboratoriet haft
koreograferne Yentl de Werdt (B), Charlotte Alles (B) og My Lindblad Szlavic (S/DK) i recidency. De tre fortsatte
deres arbejde hos vores Nordjyske samarbejdspartner Teater Nordkraft, og de planlægger nu at skabe en ny
forestilling sammen.
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Andre aktiviteter på Scenen i Laboratoriet
Der har været en bred vifte af aktiviteter på Scenen i Laboratoriet sidste år. Ud over de nævnte har vi også
afholdt Åbent Laboratorium #9 i foråret, hvor vi præsenterede to værker af up-coming koreografer efterfulgt
af dialogmøde for det interesserede publikum. I samarbejde med Museet for Samtidskunst, Ragnarock, Gimle
og INSP! arrangerede vi et interaktivt koreografisk vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget, hvor ni
partier diskuterede kulturens betydning for lokalsamfundet, sammen med et publikum der gennem deres
bevægelser i rummet gav udtryk for deres holdninger.
Endelig har vi et godt samarbejde med Teaterforeningen Roskilde Teater. En stor del af de danse-, teater- og
børneforestillinger de indkøber bliver vist på Scenen i Laboratoriet. I 2017 blev det til 21 gæstespil af
professionelle turnéteatre.
Udover alle de udadvendte aktiviteter er Scenen i Laboratoriet også det arbejdsrum, hvor vi har prøver og
skaber vores egne forestillinger, og det er her vi genopsætter vores forestillinger før vi skal på turné. En ny
forestilling har typisk en produktionstid på 8 – 9 uger, hvor salen for en stor del af tiden er optaget både
morgen og aften af denne aktivitet.

Trange rammer
Vi har siden 2008 været en væsentlig driver i byudviklingen på Musicon. Vi vil også i fremtiden være en af de
vigtige kulturelle spillere, der tilsætter den musiske bydel farve, liv og mening. Musicon er nu begyndt på
processen fra midlertidighed til permanentliggørelse.
Scenen i Laboratoriet består af et enkelt rum, og det skal både fungere som teater, som prøvesal og som studie
til undervisning og workshops. Salens størrelse, højden og de beskedne omklædningsfaciliteter sætter en
begrænsning på, hvilke forestillinger og aktiviteter stedet kan rumme. Foyeren, og det enlige toilet, deler vi
med Musicon og andre lejere i Laboratoriet samt op til 150 publikummer.
Vi ønsker at give publikum ordentlige foyer- og toiletforhold, vores optrædende gæstekunstnere ordentlige
scene- og omklædningsforhold og at skabe et hus, hvor ingen er i tvivl om, at dette er et levende teater med en
synlig administration, aktive dansestudier og en god teatersal.
Mange flere af vores aktiviteter med skoler og institutioner kunne med fordel finde sted i Laboratoriet. Der er
interesse og potentiale i Roskilde for at skabe et hus, der kan rumme både lokale aktører, børn som voksne, og
nationale og internationale kunstnere. Et mødested hvor mennesker og aktiviteter kan inspirere hinanden i
arbejdet med dans, krop, kunst, musik og kreativitet. Det potentiale kan ikke foldes fuldt ud nu på grund af
pladsmangel.
Vi håber, at 2018 vil vise nye veje for disse udfordringer.

Publikum uden for Scenen i Laboratoriet

I 2017 afviklede Aaben Dans i alt 740 publikumsinvolverende begivenheder
med i alt 26.751 deltagere som iagttagende, dansende, lyttende, medskabende eller andet.
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STATISTIK OG FAKTA
Personale omkring årets nyproduktioner
What Do You Think?
Koreografi
Dansere

Musik
Teknik
Kostumedesign
Fotograf
Grafisk Design
Tryk
Prøveleder
Publikumsudvikler
Producent

Hendrik Lebon (B) i samarbejde med danserne
Anne Sofie Stubbe Lindeberg, Clara Luna Nordahl Bang, Elin
van der Vliet van Trotsenburg, Laura Algaard Engqvist, Linnea
Liv Schmidt, Liv Rosenlund Krohn, Maja Lodal Holmbjerg
og Sofie Hunger
Royal Wolves (B)
Mikkel Magnus Olsen og Joakim Rødgaard
Mira Vinzents
Ditte Valente
Line Thornberg
Grønagers Grafisk Produktion A/S
Thomas Nørskov
Tina Skjoldager Fangel
Pernille Møller Taasinge

Forestillingen er skabt i samarbejde med ROK Dansefyrtårn + Dansehallerne og er støttet af Nordea-fonden og
Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Med Hånden på Hjertet
Idé + koncept + koreografi + instruktion
Thomas Eisenhardt og Catherine Poher
Dansere
Antoinette Helbing, Georgia Kapodistria og Ole Birger Hansen
Performer
Bjarni Sørensen
Komponist/lydproducent
Mads Emil Nielsen
Musikere/komponist på det sidste musikstykke Bjarke Falgren, komposition
(i samarbejde med Mads Emil Nielsen) (violiner, cello, fløjter,
mandola, mandocello, erhu m.m.) Mads Emil Nielsen (produktion, samplinger), Eivør Pálsdóttir (tromme,
stemmer), Victor Dybbroe (perc.) og Lars Greve (klarinetter)
Lyskoncept
Nicolas Le Bodic
Kostumedesign
Charlotte Østergaard
Researcher
Katrine Lund Nejsum
Fotograf
Per Morten Abrahamsen
Tekst
Catherine Poher
Tekniker/afvikler
Elke Laleman
Bygger/konstruktør
Theis Witzler
Scenemester/teknikerelev
Joakim Rødgaard
Produktionsleder
Madeleine Lind Hoppe
Publikumsudvikler
Tina Skjoldager Fangel
Grafisk design
Line Thornberg
PR
Pernille Møller Taasinge

Undervisning og workshop / danseformidlere
Thomas Eisenhardt, Thomas Nørskov, Ellen Kilsgaard, Anu Rajala-Erkut, Esther Haugegaard, Lars Bjørn Hansen,
Mette Møller Overgaaard, Henriette Grothe, Morten Bundgard, Merete Dam, My Lindblad Szlavik, Maja JuelHansen, Georgia Kapodistria og Viola Dröse.
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SÆSONENS NØGLETAL
Forestillinger
Tre Ben

Målgruppe: Små børn fra 1½ år og ældre

Arme og Ben – og noget ind imellem

Målgruppe: Skoleforestilling 3.- 6. Klasse

Igen

Målgruppe: ½ - 4 årige og deres voksne

What Do You Think

Målgruppe: Fra 12 år

Med Hånden på Hjertet

Målgruppe. Unge og Voksne

Marsmand

Målgruppe: 5-10 årige

Antal stationære opførelser på Scenen i Laboratoriet og i Roskilde kommune
What Do You Think
Åbent Laboratorium
Marsmand
Tre Ben
Med Hånden på Hjertet

25/2-11/3
28/3, 2 forskellige koreografier
4/4 +5/4
21/4 + 4/10
15/9-29/9

14
1
4
3
12

I alt

34 stationære forestillinger

Antal turné opførelser
What Do You Think, Kulturregion Midt- og Vestsjælland, 13/3-23/3
Tre Ben, DK i jan., Frankrig og Belgien i feb., DK i april og DK og Sverige i okt. og nov.
Arme og Ben – og noget ind imellem, marts, april, maj og okt. i DK
Igen, feb. Tyskland, marts i Frankrig, juli/august i Japan
I alt

8
40
24
30
102 turné forestillinger

Antal publikummer stationært
What Do You Think
Åbent Laboratorium
Marsmand
Tre Ben
Med Hånden på Hjertet

1.421
35
425
220
641

I alt

2.742 tilskuere

Antal publikummer turné
What Do You Think
Tre Ben
Arme og Ben – og noget ind imellem
IGEN

1.167
2.434
1.250
1.953

I alt

6.804 tilskuere

Belægningsprocent
What Do You Think
Med Hånden på Hjertet

83 %
89 %
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Ledelsesberetning

Opgørelse over antal forestillinger, andre aktiviteter, besøgende m.v.
Scenekunstneriske forestillinger, opførelser og publikum
Produktion/forestilling

Antal opførelser
(titel)

Egenproduktion:

Antal publikum

Lokale

Turné

Lokale

Turné

What Do You Think

14

8

1421

1167

Med Hånden på Hjertet

12

0

641

0

3

40

220

2434

0

24

0

1250

IGEN

0

30

0

1953

Marsmand

4

0

425

0

Åbent Laboratorium

1

0

35

0

34

102

2742

6804

Samproduktion
Genopsætning:

Tre Ben
Arme og Ben - og noget ind
imellem

Gæstespil

Total

Belægningsprocenter – antal lokalt spillede på egen stationær scene (ikke-gratis forestillinger)
Forestillinger

Antal

Inviterede

Betalende

Antal pladser

opførelser

publikum

Publikum

i alt

Sædebelægning

Værdi-

What Do You Think

14

178

1243

1708

83%

73%

Med Hånden på Hjertet

12

152

489

720

89%

68%

Tre Ben

3

3

217

210

105%

103%

Marsmand

4

0

425

440

97%

97%

belægning

Andre aktiviteter (dvs. ikke-scenekunstneriske forestillinger)
Aktivitet

Målgruppe

Undervisning, workshop, events og oplæg

børn, unge og voksne

Antal deltagere

Åben Dans Productions · Årsregnskab for 2017

17205

19

Ledelsesberetning

Økonomiske nøgletal
Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb
Kr.
Egenomsætning i alt
Salg af forestillinger
Entreindtægter
Indtægt på øvrige aktiviteter
Statslige tilskud (excl. driftstilskud)

%
2.058.021
858.846
219.344
604.848
349.983

28%
11%
11%
30%
17%

0
25.000

0%
1%

5.409.000

72%

5.409.000
0

100%
0%

Kommunale tilskud (excl. driftstilskud)
Private sponsorer, fonde o. lign.

Offentlige driftstilskud i alt
Kommunalt driftstilskud (jf. egnsteateraftale)
Særligt statsligt tilskud (det tidl. amtstilskud)

Omsætning i alt

7.467.021

Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb
Kr.
Husleje
Produktion
Turnéomkostninger
Løn (faste og eksterne)
Øvrige omkostninger

Omkostninger i alt
Resultat

%
382.512
2.930.269
546.589
2.403.574
1.075.128

5%
40%
7%
33%
15%

7.338.072
151.149
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2017
kr.

Budget
kr.

2016
kr.

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Produktionsomkostninger
Andre driftsomkostninger
Personaleomkostninger
Salgsomkostninger
Turnéomkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger

1.683.038
22.200
-2.930.269
0
-2.436.785
-365.857
-542.110
-516.031
-502.051

1.199.000
0
-2.650.000
0
-2.419.000
-233.000
-524.000
-470.000
-512.000

1.141.937
0
-2.167.917
-23.806
-2.306.433
-188.043
-431.808
-519.437
-479.874

Resultat før afskrivninger og tilskud

-5.592.343

-5.609.000

-4.975.381

-29.689

0

-29.690

-5.622.032

-5.609.000

-5.005.071

5.783.983

5.609.000

5.006.183

Resultat før finansielle poster

161.951

0

1.112

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

0
-10.802

0
0

-193
0

Finansiering netto

-10.802

0

-193

Årets resultat

151.149

0

919

Overføres til overført resultat

151.149

0

919

Disponeret i alt

151.149

0

919

Note
1
2
3
4

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat
5

Tilskud

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december

Aktiver
2017
kr.

2016
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

29.689

Materielle anlægsaktiver i alt

0

29.689

Anlægsaktiver i alt

0

29.689

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

18.875
61.200
141.027

2.375
202.118
65.092

Tilgodehavender i alt

221.102

269.585

Likvide beholdninger

1.024.964

1.229.438

Omsætningsaktiver i alt

1.246.066

1.499.023

Aktiver i alt

1.246.066

1.528.712

Note
Anlægsaktiver
6

Omsætningsaktiver

7

8
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Balance 31. december

Passiver
2017
kr.

2016
kr.

Overført resultat

413.548

262.399

Egenkapital i alt

413.548

262.399

Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
10 Anden gæld

39.130
104.760
688.628

24.589
40.379
1.201.345

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

832.518

1.266.313

Gældsforpligtelser i alt

832.518

1.266.313

1.246.066

1.528.712

Note
Egenkapital
9

Gældsforpligtelser

Passiver i alt

11 Eventualposter
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Noter

1.

76.942
519.074
360.111
185.808
2

1.683.038

1.141.937

59.766
23.078
95.474
0
30.696
97.557
2.623.698

44.915
4.308
97.147
34.000
143.052
26.802
1.817.693

2.930.269

2.167.917

0
4.479

23.806
0

4.479

23.806

2.416.339
0
4.270
11.000
0
-28.035
27.299
5.912

2.290.506
-7.770
4.035
21.000
-15.125
-21.436
29.206
6.017

2.436.785

2.306.433

Andre driftsomkostninger
SWOP festival 2016 regnskab
Rok 2017

4.

219.345
858.845
526.978
77.870
0

Produktionsomkostninger
Dekorationer & rekvisitter
Kostumer
Øvrige produktionsomkostninger
Båndindspilning
Teknisk drift huset
Teknisk udstyr
Produktionsløn

3.

2016
kr.

Nettoomsætning
Billetindtægter
Salg af forestillinger
Konsulentopgaver
Diverse indtægter
Valutakursreguleringer

2.

2017
kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Arbejdsmiljøafgift
Løn gebyr
Ændring i feriepengeforpligtelse
Refunderede sygedagpenge
Løntilskud og lønrefusioner
ATP-bidrag
Andre omkostninger til social sikring
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Noter

5.

2017
kr.

2016
kr.

374.983
5.409.000

152.000
5.303.000

0

-15.000

0

-433.817

5.783.983

5.006.183

Kostpris 1. januar 2016
Tilgang i årets løb

433.987
0

433.987
0

Kostpris 31. december 2016

433.987

433.987

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016
Årets afskrivninger

-404.298
-29.689

-374.608
-29.690

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

-433.987

-404.298

0

29.689

0
0
0
62.150

77.332
0
113.928
10.858

62.150

202.118

117
950.328
74.519

267
1.154.240
74.931

1.024.965

1.229.438

Tilskud
Tilskud fra Statens Kunstfond
Tilskud fra Roskilde Kommune
Tilskud fra Statens Kunstfond indregnet i projektregnskabet
SWOP 2016
Tilskud fra Roskilde Kommune indregnet i projektregnskabet
SWOP 2016

6.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

7.

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende a-skat mm.
Forudbetalinger
Andre tilgodehavender - Tilskud

8.

Likvide beholdninger
Kasse
Pengeinstitutter
Garantikonto
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Noter

9.

262.399
151.149

261.480
919

413.548

262.399

7.290
19.941
327.000
6.727
0
3.785
5.669
318.217
0

6.627
15.855
316.000
9.271
712.584
0
6.008
135.000
0

688.628

1.201.345

Anden gæld
ATP og andre sociale ydelser
Feriepenge
Feriepengeforpligtelse til funktionærer
Andre skyldige personaleomkostninger
Periodisering af produktioner (ROK
Skyldig moms
Forudbetalt dansehold
Forudbetalt tilskud
Kommunal tilskud nyt år

11.

2016
kr.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2017
Årets overførte overskud eller underskud

10.

2017
kr.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Operationelle leasingkontrakter løber med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 38 t.kr. Leasingkontrakten har en restløbetid på 36 måneder og en samlet restleasingydelse på 114 t.kr.
Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser:
Til sikkerhed for mellemværende med bank, er der stillet pant med 75 t.kr. på en spærret konto.
Moms:
Foreningen er momsregistreret.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Åben Dans Productions er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, samt bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der er givet dispensation for budgettal i resultatopgørelsen,
samt artsopdeling af projektindtægter og -udgifter for projekttilskud.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterier
Tilskud fra Roskilde Kommune indregnes i resultatopgørelsen i bevillingsåret.
Tilskud til særegne projekter indregnes efterhånden som projekterne gennemføres.
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Driftsomkostninger
De enkelte udgifter til foreningens drift indregnes sædvanligt i takt med afholdelsen. Større investeringer i
grej og brochuremateriale ved opsætning af nye teaterstykker periodiseres over de år den enkelte forestilling
forventes at generere indtægter. Dog er ingen udgifter periodiseret ud over den periode hvori Åben Dans
Productions har Egnsteateraftale med Roskilde Kommune.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktivitet.
Udgøres af nettoresultatet af det selvstændige og reviderede projektregnskab for SWOP 16 - lnternational
festival for dans for børn og unge.
Skat af årets resultat
Foreningen anses for almenvelgørende. Da foreningen ikke har aktiviteter, der i sig selv medfører skattepligtigt, er der ikke afsat skat af årets resultat.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Anskaffelser af sceneteknisk udstyr og biler, der finansieres af direkte tilskudsydelser, opføres som aktiv
til anskaffelsessum med fradrag af driftsøkonomiske afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Aktiver anskaffet for egne midler med en vedvarende brugsværdi aktiveres. Sådanne aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid dog maksimeret til restløbetiden for Egnsteateraftalen med Roskilde
Kommune der løber til og med år 2020.
Leasingkontrakter
Indgået leasingkontrakt betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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