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LEDELSESPÅTEGNING 

 
 

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for 
Åben Dans Productions. 

 
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit 
om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Åben Dans Productions aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. 

 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling. 

 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 11. februar 2021 

 

Daglig ledelse 
 
 
 

Lisbeth Klixbüll Thomas Eisenhardt 

 
 

Bestyrelse 
 
 
 

   

Ajs Dam 
Formand 

Anni Ellebæk Ehlers Kasper Vitoft Konnerup 
Overgaard Bæk 

 
 
 

  

Marie Kirstejn Aakjær Trine Wisbech Olesen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Til bestyrelsen i Åben Dans Productions 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Åben Dans Productions for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noterne. Årsregnskabet 
udarbejdes efter vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions og 
Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26. oktober 2019. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben Dans Productions 
og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26. oktober 2019. 

 
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 standarderne for offentlig revision. 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 
Vi henleder opmærksomheden på, at der er medtaget budgettal som sammenligningstal i 
resultatopgørelse. Disse budgettal har ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen 
sikkerhed herom. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem Åben 
Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26. 
oktober 2019. 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette. 

 
 

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 standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
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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 standarderne for offentlig revision, 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 revisi- 
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon- 
klusion om effektiviteten af foreningens 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 usik- 
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 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 op- 
lysninger 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen 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 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 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 god regnskabsskik og på grundlag af den anvendte regnskabspraksis. 

 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og på grundlag af den 
anvendte regnskabspraksis. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen 
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af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 
forbindelse ansvaret for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 
 
 

Roskilde, den 8. februar 2021 
 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

 
 

Dan R. Petersen 
Statsautoriseret revisor 
MNE nr. 33210 
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LEDELSESBERETNING 

 
 
2020 – hvilket år! Et år der vil blive husket på tværs af landegrænser, kulturer og rig og fattig. Et år hvor 
verden pludselig og uventet fik et fælles projekt: Komme igennem covid19 pandemien. Et år der vil gå 
over i verdenshistorien. 
 
For Aaben Dans var det også et år, hvor vi på nye måder blev bevidste om, hvordan vi som kulturinstitution 
indgår i meningsgivende sammenhænge med vores omgivende verden, både på det lokale, det nationale og 
det internationale plan. Da planer og aftaler konstant skulle ændres og nye løsninger skulle findes, har vi 
året igennem været i tæt dialog med alle vores samarbejdspartenere. Og vi har kun mødt velvilje og 
løsningsparathed hele vejen rundt. I denne proces har vi med vores publikum, de institutioner og 
privatpersoner, der deltager i undervisning, samt blandt kunstnere og arrangører oplevet en veneration 
for, og en værdsættelse af, vores arbejde, den mening og den betydning det har. Den varme og den 
rykken sig sammen, ikke på det fysiske men på det værdimæssige plan, har på mange måder båret os 
igennem året. 
 
2020 var et år, hvor vi måtte aflyse 186 planlagte arrangementer, men også et år med 530 gennemførte. Vi 
har kæmpet med corona-restriktioner og nedlukninger i 9 1/2 måneder svarende til næsten 80% af året. Til 
sammenligning har vi kun aflyst cirka 25% af aktiviteterne. Det er ganske godt klaret, synes vi selv. 
 
Og det var, trods omstændighederne, et år, hvor vi formåede at skabe nye kunstneriske produkter med 
nye samarbejdspartnere, nåede nye publikumsgrupper og forøgede vores synlighed samt satte nye rammer 
for kunstnerisk udvikling i Danmark.  
 
Mere om alt dette senere i denne ledelsesberetning, der er opdelt i afsnit der dækker vores tre 
virkefelter: Forestillinger, Kunst og Læring samt Kunstnerisk udvikling. Desuden kan man læse om vores 
forventninger til den næste 4-årige aftaleperiode. 
 
 
Rigtig god læselyst 

Lisbeth Klixbüll, Direktør  

og  

Thomas Eisenhardt, Kunstnerisk Leder 
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FORESTILLINGER 
Vores primære aktivitet: At skabe og vise forestillinger af høj kvalitet for mennesker i alle aldre.  
 
 
 

Premierer 
 

JORDNÆR - UDSAT pga. corona-restriktioner 

En eventyrlig vandreforestilling i Boserup Skov 

Målgruppe: fra 8 år 

Premiere og co-produktion med CoreAct 

 

 

Forestillingen var planlagt til at skulle være foregået i april/maj under SWOP festivalen. Forestillingen 

skulle have været startet allerede i bussen, der fragtede publikum fra Musicon til Boserup Skov, hvor de 

ville møde sære væsner oppe i træerne, på vandet og nede i jorden. Temaet var det, ikke altid lige lette 

møde, mellem civilisation og natur formidlet gennem absurde, morsomme og sanselige sammenstød. 

 

Forestillingen var et resultat af et samarbejde med den danske performancegruppe CoreAct og involverede 

blandt andet to lettiske land-artists, en fransk stemmekunstner og en finsk rebartist. 

 
Forestillingen var både steds- og årstidsspecifik, da skoven var medspiller og scenerne var designet til den 
forårsgrønne, nys udsprungne skov. 

 
 
 

    
                    Fra prøverne på Jordnær – foto Catherine Poher og Thomas Eisenhardt 

 
 
Jordnær blev udviklet til et fuldt færdigt koncept, hvor alle scener, installationer og ruter gennem skoven 
er blevet fastlagt som et manuskript. En stor del af kostumer og scenografi er blevet købt. Da Jordnær 
ikke kunne gennemføres i det corona-nedlukkede Danmark, blev den flyttet et år frem i tiden, og vil i 
stedet have premiere 24. april 2021. 
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En danseforestilling om nysgerrighedens drivende kraft 
Målgruppe: 6 mdr. - 5 år og deres voksne 
Premiere 
 
Nysgerrigheden er den største drivkraft, når det lille barn skal lære verden at kende. En drift der kan vare 
hele livet.  
’Hvad er det? er nok det første spørgsmål det lille barn lærer. Alle der har haft med små børn at gøre, 
kender situationen med at prøve at besvare spørgsmålet igen og igen, alt efter hvad der er i det lille 
menneskes synsvinkel.  
Men spørgsmålet er også den store drivkraft i menneskehedens udvikling, og det der har bragt den 
naturvidenskabelige forståelse så langt. Endelig er spørgsmålet også det store eksistentielle og spirituelle 
spørgsmål, når vi som mennesker søger at begribe verden.  
 
Hvad er det? er den første småbørnsforestilling vi har lavet, siden vores store succes Igen fra 2011 der har 
spillet 363 gange. Vi havde nye kunstneriske samarbejdspartnere med ombord, idet Thomas Eisenhardt for 
første gang arbejdede med instruktøren Kamilla Wargo Brekling og designerduoen KASPERSOPHIE. På 
scenen var derimod vores gamle kendinge, danserne Antoinette Helbing og Ole Birger Hansen, ligesom 
musikken var skabt af jazzmusiker og komponist Fredrik Lunding, som vi også har arbejdet med mange 
gange tidligere. 
 
Forestillingen blev i skabelsesprocessen løbende ændret, så den passede til de skiftende corona-
restriktioner. Publikumsantallet blev nedjusteret fra 60 til 40 pr. forestilling, scenografien blev udvidet, så 
vi kunne overholde afstandsreglerne mellem publikum og dansere og den tænkte interaktive del af 
forestillingen blev anderledes end oprindelig planlagt. Til trods for disse omstændigheder nåede den 
alligevel i mål som en aldeles vidunderlig perle, vi forventer har et langt liv foran sig. 

 
 

 
Hvad er det? – foto Ditte Valente 

 
For at overholde afstandsreglerne blev publikum opdelt i fire individuelle grupper, foyeren blev udvidet 
med et tilstødende telt og hele publikumsområdet blev inddelt i fire publikumszoner, så de forskellige 
grupper ikke kom for tæt på hinanden. Vi modtog publikum iført ansigtsvisirer, alting blev sprittet af 
mellem forestillingerne og scenografien blev desinficeret. Alt dette til trods fik vi givet publikum en både 
tryg, god og nærværende oplevelse i teatret – og vi nød helt utrolig meget at have publikum i huset efter 
lang tids nedlukning. 
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Forestillingen blev særdeles godt modtaget både af publikum og anmeldere. Teatervisen.dk skrev blandt 
andet:   
 

’Aaben Dans har med ’Hvad er det?’ skabt et nysgerrigt performanceværk, der udrydder 
alle regler og koncepter og opdager verden på ny … Rent kropsligt er det vanvittig 
imponerende, men også særdeles bevægende at betragte.´  

 
 
 

Just ok  - UDSAT pga. corona-restriktioner 
 

En forestilling om sorg 
Målgruppe: Voksne 
Premiere  

 

Just ok blev skabt af koreograferne Anna Lea Ourø og Amalia Kasakove som en del af vores kunstneriske 
udviklingsprojekt Aabent Rum. Den skulle have været vist under den afsluttende Aabent Rum Mikrofestival 
i december, der omtales senere i denne beretning. Festivalen blev lagt ned få dage før premieren grundet 
Danmarks nedlukning nummer to. Forestillingen blev færdigskabt og den nåede så langt som til 
generalprøven. 

Just ok er en forestilling formet af zombiemateriale i den tøvende og liminale zone mellem at leve og dø. 
Den arbejder med zombier som miljømæssige og politiske figurer, som hjælper os med at reflektere over, 
hvordan sådant levende-dødt materiale vedrører de dystre udsigter verden står overfor. 

Forestillingen udspiller en form for rædsel som hverken er spektakulær eller øjeblikkelig, men foreslår en 
stemning af langsom spænding og gradvis rædsel - der skabes en subtilt skræmmende atmosfære; noget 
ildevarslende, formløst og obskurt. 

De to unge koreografer, der også selv danser i forestillingen, er et meget talentfuldt par, som vi håber får 
en stor fremtid på den nationale og internationale performancescene. Vi arbejder på at kunne vise deres 
meget stærke og visuelt nyskabende forestilling i Roskilde i 2021. 

 

 

 
Just ok – foto Morten Arnfred 

 
 
 

Som egnsteater er vi via egnsteaterloven forpligtet til at producere minimum to forestillinger årligt. Vi har 

på grund af de særlige corona-omstændigheder i 2020 fået dispensation fra dette af Kulturministeriet. 

Ingen forestillinger vil dog gå tabt. De premierer det ikke kunne lykkes at gennemføre i 2020, er blevet 

rykket til 2021. 



12 
 

Øvrige forestillinger og turné 

 
 
 

M e ll e m S a n s e r n e 
 
En publikumsinddragende performancevandring  
Målgruppe: Voksne 

Med naturen som medspiller fører Thomas Eisenhardt publikum gennem et landskab, der på skift opleves 
gennem 10 sanser! Forestillingen peger på menneskets tilstedeværelse i, og aftryk pa ̊, vores verden. 
Forestillingerne opførtes som enkelte nedslag med længere mellemrum igennem sæsonen, da netop 
årstidernes skiften er en vigtig del af tematikken.  

Der var planlagt en vinterversion, en forårsversion og en efterårsversion. Vinterversionen blev gennemført 
som planlagt. Forårsversionen blev aflyst pga. corona-restriktioner, men blev erstattet af en digital 
udgave, hvor vi i løbet af 10 dage i april lancerede en video med en gennemgang af en ny sans hver dag. 
Her kunne publikum opleve deres nære omgivelser på en ny måde, mens vi alle var i isolation i det 
nedlukkede Danmark. Efterårsversionen blev gennemført med begrænset publikum for at kunne overholde 
forsamlingsforbuddet. 

 

                              
 

                           Mellem Sanserne i video-coronaversion – tre sceenshots fra Aaben Dans Vimeo channel 
 

 

     
 
En forestilling om støtte. 
Genopsætning og planlagt turné, der blev aflyst grundet corona 
Målgruppe: Børn fra 1 ½ år samt ældre mennesker 
 

Når vi træder ind i livet, har vi brug for al den støtte, vi kan få. Ligesom i slutningen af livet, når kroppens 
kræfter rinder ud. Og gennem livet har vi brug for hinanden for at holde balancen. Tre Ben er en 
humoristisk og rørende rejse gennem livets faser, hvor vi alle har brug for støtte. 

Forestillingen spillede i starten af året på Laboratoriet i Roskilde inden coronaen lukkede landet. Den 
skulle efterfølgende have været på turné i Frankrig og Danmark. Den er blevet forsøgt rykket flere gange, 
men der er i skrivende stund stadig ikke afklaring. Den er planlagt til at spille som en del af vores 
Børnekavalkade på Laboratoriet i Roskilde i 2021. 
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Om teknologi og menneskelig kontakt  
Genopsætning i Roskilde og planlagt turné, der blev aflyst grundet corona 
Målgruppe: Fra 6 år 
 
 
Forestillingen kunne spille med begrænset publikum i november måned på Laboratoriet i Roskilde. Den 
skulle også have spillet på Aprilfestivalen i Holbæk og været på turné til to festivaler i Tyskland. Alle 
festivalerne blev aflyst. Vi satser på den kommer på Aprilfestivalen i 2021 og vi har holdt kontakten til 
festivalarrangørerne i Tyskland. De forsøgte flere gange at flytte forestillingerne, men det lykkedes ikke, 
da pandemien fastholdt sit greb. 
 
Forestillingens tema, som vi behandler på en både humoristisk og tankevækkende måde, har fået hel ny 
betydning og relevans under pandemien. Meget af vores fysiske nærvær og kontakt med hinanden er 
blevet erstattet af teknologien. At være sammen i fællesskaber på den måde mennesker er skabt til, er et 
stort afsavn blandt de fleste af os. Også Ai- Ai -Ai! er planlagt til at spille som en del af vores 
Børnekavalkade på Laboratoriet i Roskilde i 2021 og vi håber på, at den også vil få et nyt liv på turné i 
2021, når coronaen har sluppet sit greb, og vi igen skal vænne os til at være sammen på den helt fysiske 
måde. 

 

 

 
Ai Ai Ai! – foto Ditte Valente 

 
 

Turnéen i 2020 var et hårdt ramt område. Det meste af den nationale samt hele den internationale turné 
blev aflyst. Dertil kommer, at både i ind- og udland blev teaterfestivalerne aflyst. Det er typisk her 
arrangører og opkøbere ser forestillingerne. De aflyste festivaler vil derfor have indflydelse på de 
kommende års turnévirksomhed når markedet skal rette sig igen. 
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Det planlagte program så således ud: 

 

Role Model af Nicole Beutler Projects (NL) Seks unge kvinder præsenterer med sang, dans, spoken words 

og et par velplacerede karatespark et kraftfuldt billede af moderne unge kvinder og selvstændiggørelse. 

Multiverse af Campo (B) En finurlig og opslugende koreografi for objekter med en multifunktionel 

discjockey. Natten af Myka (DK) En danseforestilling for spædbørn, hvor de og deres voksne er sammen i 

en fantasifuld oplevelse af et magisk nat-univers. Loud af Tout Petit (B) En forestilling, hvor lyde skaber 

bevægelse og dans. To dansere der bruger alle kropsdele til at skabe nye lyde på en gigantisk 

lydinstallation på scenen, der ligner et meget stort musikinstrument. City Horses af Bystöm Källblad (S) En 

galoperende danseforestilling, med 25 kvindelige dansere der som en flok heste bevæger sig gennem byen. 

Et optog om kvindekroppe, eksistens og magt. Avec le Temps Claire Ducreux (F) En intim og humoristisk 

gadeforestilling, der udfolder et ømt og tillidsfuldt møde mellem to mennesker på en bænk. Hun er blind 

og han holder hende med selskab. Park Katrol af Kopergieterey (B) En gigantisk interaktiv installation hvor 

børn og voksne i fællesskab får et sjældent pusterum til at omskabe verden med genbrugsmaterialer i en 

sjov ramme af regler som på enhver bygge- og arbejdsplads. Jordnær af Aaben Dans/Core Act (DK) 

Premiere. En vandringsforestilling i Boserup skov, hvor civilisation og natur mødes i absurde og morsomme 

og sanselige sammenstød, der giver publikum et nyt blik på mennesker og natur. Mass Bloom Exploration 

Recoil (DK) En koreografisk installation med en danser og 200.000 melorme. Et miljøeksperiment: Kan en 

organisme, der er i stand til at leve af plastik potentielt være begyndelsen på en ny opblomstring af 

arterne på jorden? Ai- Ai -Ai! Aaben Dans (DK) En humoristisk forestilling om krop, teknologi og kontakt. 

Teknologien er over os, i os og mellem os. Vi er i kontakt med hele verden – men måske slet ikke med ham 

eller hende, der står ved siden af - eller os selv. 10:10 af NYASH (B) Tre dansere og en trommeslager 

iscenesætter skolegården som oase, hvor vi for en kort stund liver op med friheden til at danse og lege – 

men også skal indordne os efter hinandens grænser.  

 

EKSTERN TURNE 
 

W/hole  
En forestilling med to jonglører om alle huller i hele verden 
Målgruppe: Fra 12 år 

Forestillingen som vi co-producerede i 2019 med kompagniet Rapid Eye, blev som en ud af seks 
forestillinger udtaget som repræsentant for den danske scenekunst under programmet International Days. 

Forestillingen turnerede eksternt i 2020. Det vil sige, at salget organiseredes af Rapid Eye og figurerer derfor ikke i 
vores faktatal og regnskab, men den rejste rundt i Danmark og verden med Aaben Dans som medunderskrivere. 

 
 
 

SWOP festival 
      
 
 

   -   AFLYST pga. corona-restriktioner 
 
Med 11 danske og internationale forestillinger, der tilsammen skulle opføres 50 gange samt utallige 
sidearrangementer, stod SWOP 20 til at blive den største festival for dans for børn og unge, siden dens 
start i 2012. 
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Åbningsforestillingen Role Model – Nicole Beutler Project 

 
 

Dertil var planlagt et sidearrangementsprogram der involverede SWOP dans i skolerne, en Insekt-

danseworkshop i Kreativt Hus for Børn, et ungeprogram med danseindslag på Dansepladses, en danse- og 

billedkunst-workshop i Kunstsmedjen, en film-aften på Festivalhøjskolen, et professionelt seminar, en 

dansefest mm. En stor gruppe frivillige stod klar til at være med til at afvikle festivalen. 

 

Festivalen kunne som følge af det nedlukkede Danmark i foråret ikke gennemføres. Hverken helt eller 

delvist. De 250.000 kr. vi havde fundraiset fra Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg til festivalen, 

dækkede de allerede afholdte udgifter med fondens velsignelse. Alle øvrige midler fra private fonde har vi 

fået lov til at overføre til SWOP 22. 

 

Udskudte arrangementer: 

 

Forestillingen Jordnær får ny premiere i april 2021. Vi arbejder på at forestillingen City Horses vil spille på 

Roskilde Festivalen i 2021 såfremt festivalen kan gennemføres. Park Katrol og Avec le Temps vil komme i 

programmet for SWOP 22. 

 
 

På grund af corona måtte vi i 2020 aflyse/udsætte i alt 76 forestillinger: 50 forestillinger 
under SWOP festivalen, 10 internationale turnéforestillinger, 7 turnéforestillinger i Danmark, 
samt 9 forestillinger under Mikro Festivalen i Aabent Rum.  
 
På trods af corona opførte vi i alt 46 forestillinger. Af disse var 7 på turne i Danmark. 
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Andre kunstneriske projekter 
 

HJEM/Kreative Byrum 
Et borgerinddragende kunstprojekt i byrummet 
Et samarbejde med Roskilde Kommune, Roskilde Festival, Museet for Samtidskunst 
 
HJEM begyndte i 2019 og blev afsluttet i 2020. Det kunne gennemføres som et resultat af kunstnernes utrættelige 
arbejde med at finde nye måder at være sammen med beboerne på trods af skiftende corona-restriktioner. Målet var 
at bringe kunsten ind i boligområderne Hedeboparken og Ringparken.  
 
Aaben Dans konceptudviklede og kuraterede to af de deltagende kunstnere: danser/koreograf Mette Møller 
Overgaard med erfaring i borgerinddragende koreografiske projekter, samt iscenesætter/billedkunstner Seimi 
Nørregaard med erfaring i brugerinddragende performative og scenografiske værker. Vores mangeårige 
samarbejdspartner, filmantropologen Nanna Nielsen, skabte dels et dokumentarisk værk om hele processen samt 
dansevideoen ‘Folkets Dans’ med beboere fra Ringparken.  
 

HJEM førte til intet mindre end seks forskellige værker: 
 
Yello En sanselig Audiowalk gennem Hedeboparken med lyde og fortællinger fra området.  
Hedeboparkens Øre Et lydværk med lydbilleder og optagede samtaler med beboere i Hedeboparken. 
Ringparkens Fugle En beplantningsplan hvori fugle kan bo og bidrage til fremtidens lydlandskab med deres sang.  
Bålet En bålhytte med malede og udskårne flammer på taget. 
Det Vilde Hjørne Tre pilefletshuler i Ringparken, der slynger sig i områdets træer.  
Folkets Dans Sammen med beboere i Ringparken skabte Mette Møller Overgaard en dans med inspiration fra 
dagligdagens bevægelser i en coronatid. Folkets Dans blev foreviget i en vidunderlig og livsbekræftende dansevideo  
med beboere fra Ringparken. Dansevideoen blev efterfølgende vist i Ringparkens fællesvaskeri. 
 
 

 
Screenshot fra dansevideoen ’Folket Dans’ 
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NEO-CLASSICAL SPACE DISCO  
En performanc- installation 
Co-produktion med Museet for Samtidskunst  
Støttet af Statens Kunstfond og Fonden Roskilde Festival 
 
 
Perfomance-installationen var egentlig planlagt til at skulle finde sted under SWOP festivalen. Da denne 
blev aflyst blev arrangementet flyttet, så det blev et en del af Kulturdagene på Musicon. 
 
Spraymalede antikke søjler og fragmenter fra græske statuer stod på en pink scene midt på græsplænen 
langs Musiconstien. I kunstneren Adam Fentons værk Neo-Classical Space Disco fusionerede dansegulv og 
skulptur: 
En alternativ verden, et futuristisk og hyper-æstetisk univers, hvor alt er facade og intet har hverken 
historisk, symbolsk eller kulturel betydning.  
 
På samme måde skabte danser og koreograf Rebecka Berthold en performance, hvor genrer ophævedes og 
klassiske stilarter blev blandet med popgenrer som tiktok, commercial og paradise. I disse ultrakorte 
performances skabtes et fladt hieraki mellem objekter, kroppe og udtryk. Alt eksistererede udelukkende i 
kraft af deres æstetiske kvaliteter – præcis som vi ser det repræsenteret på internettet og gennem sociale 
medier. 
 
 
 

 
Neo-classical Space Disco – foto Thomas Eisenhardt 

 
 

Rumrejsen  

Interaktiv danseforestilling for børnehavebørn 
Gæstespil med dansekompagniet MYKA  
Produceret af Dansehallerne 
 
 
Rumraketter, stjernestøv, glimmer og månemagi. To dansende rumvæsner inviterede med på en sanselig, 
fysisk og fantasifuld rumrejse. Gennem bevægelse, dans og musik skabte de sammen med børnene en 
bevægelseshistorie, hvor de mødte andre rumvæsner og kunne se, høre, mærke og sanse rummets 
glitrende stjerner. Pustede til stjernestøv, fløj vildt i rumraket, landede på månen og bevægede sig stille 
og vægtløst rundt om hinanden – ligesom planeterne og solsystemet. 

 
Thomas Eisenhardt, der er en af de koreografer i Danmark der har størst erfaring med at arbejde med små 
børn, fungerede som coach i udviklingen af forestillingen, som afsluttende blev vist for børnehaver på 
Scenen i Laboratoriet. 
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KUNST OG LÆRING  
Vores andet ben: Broen mellem kunsten og den aktive deltagelse. 

 

En vigtig del af vores arbejde som egnsteater er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og det 
omkringliggende samfund. Deriblandt at bruge vores redskaber fra de kunstneriske processer i nye 
læringsmæssige sammenhænge. Vi har valgt at kalde hele dette felt, med aktiv deltagelse i dansen og 
scenekunsten, for Kunst og læring.  

Vi ønsker, at alle Aaben Dans’ mange og forskelligartede aktiviteter skal være forbundne og alle udspringe 
fra det aktuelle scenekunstneriske arbejde. Hver år afslutter vi forårssæsonen med at kunstnerisk leder 
Thomas Eisenhardt giver en workshop til alle de professionelle dansere, der underviser hos os, med en 
indføring i den kommende sæsons kunstneriske arbejde. Gruppen arbejder ud fra de tematikker og 
metoder, der vil blive arbejdet med under prøverne i den kommende sæson. Det er så op til 
danserunderviserne at bruge dette arbejde som inspiration i deres undervisning ude i skoler og 
institutioner i Roskilde. På den måde skabes både synergi og kollegial sparring mellem vores undervisere: 
De giver hinanden ny inspiration og de børn og unge, der både oplever vores undervisning og vores 
forestillinger, får et direkte forhold mellem at være publikum og være aktiv deltagende.  

Vores undervisning i skolerne er baseret på vores egen praksisudviklede og tværfaglige model, De 7 K’er, 
der beskriver læringsdimensionerne i arbejdet med dans i 7 kategorier: Krop, Kreativitet, Koreografi, 
Kollektivitet, Kommunikation, Kollaboration og Kritisk Tænkning. Vores erfaring med de 7 K’er viser, at 
eleverne husker dansebegreberne længere og bedre, det tværfaglige niveau i skolerne øges og 
kommunikationen mellem skole og hjem, vedrørende dans i skolen bliver tydeligere.  

Nogle planlagte forløb blev i 2020 aflyst på grund af corona, men mange blev også gennemført med 
overholdelse af afstandsreglerne. Nogle forløb blev desuden afholdt udendørs. 

Liste over årets gennemførte kunst-og-lærings projekter 
 
Vuggestuer og børnehaver  Workshops i 13 forskellige institutioner med danseren Mette 

Møller Overgaard i forbindelse med forestillingen Hvad er det? 
om temaet nysgerrighed. 

 
Indskoling Workshops på Magrethe Skolen og i Kreativt Hus for Børn med 

udgangspunkt i insekternes bevægelser med danseren Esther 
Randsdal Haugegård. 

 
 Workshops på Lynghøjskolen med Thomas Nørskov i samarbejde 

med Folkekirkens Skoletjeneste. 
 
Mellemtrinnet Uge-workshops på partnerskolerne Østervangsskolen, Trekroner 

Skole, Gadstrup skole, Absalon skole og Tjørnegårdsskolen med 
danserne My Lindblad Szlavik og Lars Bjørn Hansen. 

 
 Workshops på Lynghøjskolen og Klostermarkskolen med Thomas 

Nørskov i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste. 
 
Specialklasser Ugeworkshops på Tjørnegårdsskolen med danserne My Lindblad 

Szlavik og Lars Bjørn Hansen. 
 
 Workshop på SCR, Specialcenter Roskilde med danseren Thomas 

Nørskov. 
 
9. klasser Eksamensrettede 9. klassesforløb med Thomas Nørskov på 

Klostermarkens Skole, Hedegårdenes Skole samt i samtlige 
folkeskoler i Lejre. 

 
Musikklasserne Thomas Nørskov underviste hver uge musikklasserne 7M, 8M og 

9M på Østervangskolen i dans og performance. 
 
Ungdomsuddannelser Forløb i koreografi og ’devising’ for Katedralskolens dramahold 

med Thomas Eisenhardt. Den afsluttende visning af elevernes 
egne arbejder blev aflyst på grund af corona-nedlukning. 
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Forløb med 3G’erne på Himmelev Gymnasium under faget 
idræt med danseren Thomas Nørskov. 

 
Åbne klasser På Scenen i Laboratoriet blev der gennemført en begrænset 

forårs- og en fuld efterårssæson med 7 offentlige hold om ugen 
for børn fra 5 år og op til unge og voksne. 

 
Unge Tipping Point: Koreografisk workshopforløb med Thomas 

Nørskov og danser og koreograf Georgia Kapodestria, der 
resulterede i tre stykker der vistes under Kulturdage på 
Musicon. 

 
Keep The Distance: Koreografisk workshopforløb med Thomas 
Eisenhardt og Thomas Nørskov om dans med corona afstand der 
resulterede i en Facebook video af samme navn.  

   
 
 

 
Tipping Point – unge opfører egne koreografier på Musicon 

  

 
 

Økonomien I overensstemmelse med Egnsteaterlovgivningen er al undervisning indtægtsdækket og 
belaster ikke tilskuddet fra kommunen. I 2020 var vores indtægter på kunstnerisk formidling af dans på 
548.767 kr. Beløbet dækker løn til underviserne samt Aaben Dans’ projektstyring og administration. 
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KUNSTNERISK UDVIKLING 
Vores tredje virkeområde: Arbejdet med det professionelle vækstlag. Lokalt, nationalt og internationalt. 
 
 

Aabent Rum 
Kunstnerisk udviklingsprojekt for vækstlaget af professionelle koreografer bosiddende i Danmark 
Realiseret med særlige udviklingsmidler fra Kulturministeriet 
 
 

 
 
 
I 2019 startede vi udviklingsprogrammet Aabent Rum. Aabent Rum skaber rammer for kunstnerisk udvikling 
for nye og/eller unge kunstnere udvalgt efter disse kriterier. 
 
De skal: 

- være i begyndelsen af deres professionelle koreografiske virke 
- have en kunstnerisk kerne og ”drive” 
- have noget på hjertet 
- være udtryksmæssigt baserede i kroppen   
- være bosat i Danmark.  

 
Koreograferne får et honorar samt et mindre budget stillet til rådighed. De får løbende feed back fra 
hinanden og fra alle ansatte i Aaben Dans både kunstnerisk, organisatorisk og formidlingsmæssigt.  
 
Aabent Rum er til for at understøtte udvalgte lovende koreografers kunstneriske karriere. Kunsterne 
arbejder på selvvalgte projekter og med selvvalgte metoder. Vi stiller ikke krav om på forhånd givne 
resultater, men hele residensperioden skal afsluttes med en form et kunstnerisk output, som skal være til 
glæde for både det lokale publikum, det professionelle miljø og Aaben Dans. 
 
De udvalgte koreografer arbejdede i løbet af halvandet år intensivt i rammerne af udviklingsprogrammet. 
De havde alle en spændende 360 graders proces, hvor de arbejdede på alle planer af deres virke. De 
inspirerede hinanden og Aaben Dans og i fællesskab kom koreograferne og Aaben Dans frem til, at Aabent 
Rum skulle afsluttes med en Micro Festival i december 2020 
 
 

MICRO FESTIVAL  - AFLYST pga. corona-restriktioner 

En premiere, færdige værker, work-in-progress værker, workshops, talks, videoinstallationer mm.  

Hver koreograf kuraterede en dag med udgangspunkt i deres arbejde: 

Dag 1.  Georgia Kapodistria arbejdede med begrebet Dekolonisering på to måder. Udvikling af et 
stykke for fem dansere og to scenografer, der havde modtaget yderligere støtte af Dansk 
Skuespillerforbund. Stykket hed: Staging af State og var inspireret af et værk om 
performativitet og kolonisering af Palæstina af RUC Professor Michelle Pace. Det skulle vises 
som et work-in-progress værk med udgangspunkt kroppen og personlige historier. Georgia 
arbejdede ligeledes med en solo til sig selv med titlen Betwixt and Between der 
integrerede video installation, oplæsning og dans. 

Dag 2. Anna Lea Ourø og Amalia Kasakove arbejdede og skabte deres anden helaftensforestilling 
Just Ok der basererede sig på sorg som en liminal tilstedeværelse i en udfordret verden. 
Der var her tale om premiere på et fuldt færdigt værk. 

Dag 3. Antoinette Helbing arbejdede videre med sin solo The Laughing Game om latterens fysiske 
og sociale mangfoldighed. Den havde tidligere på året havde haft premiere på Bådteatret. 
Desuden skabte hun sammen med Jan Vesala en videoinstallation og en film med samme 
tematik. 
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Hver dag var planlagt som et heldagsprogram, der udover forestillinger og installationer indeholdt 
arrangementer med gæster, der på forskellig vis beskæftigede sig med de kunstneriske tematikker.  

Micro Festivalen var arrangeret realistisk ud fra de gældende corona-restriktioner. Publikumsantallet var 
reduceret til 40 billetter per dag, teatret var zoneopdelt og alle publikumsbevægelser var gennemtænkte. 
Der var en kæmpe interesse for denne type af arrangement, og stor nysgerrighed, fra både lokale og 
professionelle publikummer. Festivalen var næsten udsolgt, da Danmarks anden nedlukning blev 
annonceret, to dage før festivalen skulle have startet.  

 

 
Staging a state – foto Morten Arnfred 

Vi valgte at gennemføre generalprøven med forestillingerne som et internt arrangement, kun for de 
deltagende kunstnere og ansatte i Aaben Dans. Vi dokumenterede det hele på video, så deres arbejde ikke 
skulle blive tabt og vi drak premierechampagne med kunstnerne.  

Selvom Micro Festivalen blev aflyst, vil de færdige værker der kom ud af Aabent Rum blive vist i andre 
sammenhænge. Just ok planlægges til at have premiere i Roskilde i 2021, videoinstallationen The 
Laughing Game vil blive vist under SWOP festival 22 og filmen The Laughing Game vil blive tilgængelig 
online via Aaben Dans Facebook og hjemmeside. 

Vækstlag i fremtiden 
Vi er kede af, at vi ikke kunne dele denne fantastiske begivenhed med publikum, men vi er glade for at 
have været værter for den kunstneriske udvikling, og vi ved at arbejdet vil bære frugt langt frem i tiden.  

Der har ikke været arrangeret så lange og omfattende kunstneriske udviklingsprogrammer indenfor det 
koreografiske felt i Danmark før og vi mener, at denne slags initiativer vil have meget stor vigtighed for 
det professionelle vækstlag og vil komme til at give publikum nye, overraskende måder at opleve 
scenekunsten på. Vi ved i skrivende stund, at nyt Aabent Rum kører i 2021 samt endnu et i 2022. Dog med 
mindre bevillinger end det første.  

Aabent Rum ligger helt i tråd med visionerne for det kommende Fællesskabshus med Roskilde Festival og 
Råstof Roskilde. Vil gøre alt for at kunne fortsætte dette arbejde i fremtiden. 

 Amalia Kasakove: “Without Aabent Rum we would not have completed this performance.” 

 Antoinette Helbing: “Aabent Rum is a generator of unexpected works.”  
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Aabent Laboratorium 

Platform for nye koreografiske værker med opkommende kunstnere i samarbejde med HAUT 
Realiseret med særlige udviklingsmidler fra Kulturministeriet 

 
 

 
 
 
Aabent Laboratorium giver unge kunstnere mulighed for at vise kortere værker og work-in-progress i et 
professionelt teaterrum med publikum. Der indgår kunstnerisk feed back samt en faciliteret samtale med 
publikum om værkerne. Billetterne er gratis. 
 
Aabent Laboratorium var planlagt til at skulle finde sted i foråret men blev udskudt til efteråret på grund 
af nedlukning. 
 
Aabent Laboratorium blev tilrettelagt med hensyntagen til de gældende corona-restriktioner, både hvad 
angik publikumsantal, test af de medvirkende, afspritning af teatret og publikumsfaciliteter. Og der var en 
massiv interesse fra publikum, både det lokale og det professionelle miljø. Der var venteliste for at se 
aftenens program og et buzz på de sociale medier.   
 
Programmet, som blev kurateret i samarbejde med HAUT, var af høj kvalitet. Det viste stykker med 
indhold, meget forskellige udtryk og der var en intens og givende stemning i både sal og foyer. 
Programmet så sådan ud: 
 
W.O.M.B. (WORTH OF MY BODY) Julienne Doko + 2 dansere – En udforskning af den kvindelige 

skabelseskraft. 
HARD WHITE Nadja Bounenni. Et spørgsmål, en dialog og mest af alt et 

upassende ridt i forhold til at udtrykke sig selv. 
BETWIXT AND BETWEEN Georgia Kapodistria – En collage af koloniserede subjekter.  
DRIVTØMMER Nanna Stigsdatter & Snorre Hansen En duet, en dans og en 

udforskning af flydende habitater, queer forhold og intimitet. 
(Disse koreografer er en del af Aabent Rum 2021) 

 
                                                 

 
W.O.M.B. af Julienne Doko 
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PUSH +  - UDSAT pga. corona-restriktioner 

Europæisk samarbejdsprojekt 2019 – 2021 – Nu udsat til og med 2022  
 
 
 
Projektets formål er at skubbe yderligere til den kunstneriske og kvalitative udvikling af scenekunst for et 
ungt publikum i Europa. PUSH + er et samarbejde med vores partnere: Imaginate Festival/Skotland, 
Scenekunstbruket/Norge, The Ark/Irland og Cultuurcentrum/Krokusfestival/Belgien med en associeret 
partner i Thailand. PUSH +, der er opfølgende på det forudgående projekt PUSH med samme partnere, har 
modtaget støtte fra EU’s kulturprogram Creative Europe, og Aaben Dans har desuden modtaget ”match-
funding” fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg.  
 
Aaben Dans havde glædet sig til at modtage PUSH + partnerne samt udvalgte kunstnere fra de involverede 
lande til SWOP festivalen 2020. Her skulle netværket have været styrket og udbygget, kunstnerne skulle 
have set mange forskellige og inspirerende forestillinger. Vi ville endvidere have haft to kunstneriske 
udviklingsprojekter knyttet til PUSH + i et recidency op til festivalen, hvorefter processen skulle vises.  
 
I september skulle vi have sendt de tre dansere/koreografer til det kunstneriske laboratorium om 
”Different Bodies” med tolv andre udvalgte kunstnere fra henholdsvis Norge, Irland, Skotland og Belgien. 
Dette laboratorium var arrangeret af den norske partner Scenekunstbruket. Det skulle følges op med 14 
dages recidency hos Aaben Dans 5 måneder efter, hvor kunsterne kunne arbejde videre med deres 
projekter om de forskellige kroppes muligheder og kapacitet som scenekunstnerisk tilstedeværelse. 
 
Alt dette måtte udskydes et år grundet corona. Dette er accepteret af begge vore støttegivere. 
 
Aaben Dans holder kontakten på tværs af Europa i Corona-tid. 
 
 
 

 
PUSH + Faliure Lab – foto  

 
 
 
 

I 2020 måtte vi på grund af corona aflyse 187 planlagte begivenheder.  
 
På trods af corona afviklede vi 530 publikumsinvolverende begivenheder med i alt  
12.052 iagttagende, dansende, lyttende eller medskabende deltagere. 
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ORGANISATIONSDIAGRAM 

 
Aaben Dans har tre virkeområder. Vores primære funktion er at skabe og vise forestillinger af høj kvalitet 
til mennesker i alle aldre. Desuden vil vi skabe bro til institutioner og publikum gennem kunst og læring 
samt facilitere kunstnerisk udvikling ved at arbejde med vækstlaget. 
 
De tre virkeområder er ikke isolerede felter. De indgår derimod i en dynamisk enhed, hvor alle aktiviteter 
er indbyrdes forbundene og har afsmitning på hinanden.     
 
 

          
 
 
To meget klare eksempler på dynamikken i virkeområdernes indbyrdes sammenhæng fra 2020: 
 

- Da Anna Lea Ourø stadig gik på Roskilde Gymnasium i 2012, var hun frivillig på SWOP festivalen og 
begyndte derefter at tage danseundervisning hos Aaben Dans. Siden blev hun optaget på Statens 
Scenekunstskole og blev uddannet som professionel danser. I 2019 inviterede vi hende med i 
udviklingsprogrammet Aabent Rum, hvor hun skabte forestillingen Just Ok som i 2021 vil blive vist 
på Scenen i Laboratoriet. Anna Lea har på den måde været turen rundt i alle virkefelter. 

 
- Danseren og koreografen Mette Overgaard deltog i 2019 i det internationale EU udviklingsprojekt 

PUSH+, hvor 15 kunstnere fra fem lande arbejdede med temaet ’Home’. I 2020 var hun en af 
kunsterne vi kuraterede til det borgerinddragende kunstprojekt Hjem i Hedeboparken og 
Ringparken. Temaet fra det internationale arbejde blev direkte implementeret i Roskilde. Mettes 
audiowalk Yello i Hedeboparken og dansevideoen Folkets Dans fra Ringparken blev således til i 
direkte forlængelse af PUSH+. 
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ØKONOMIENS SAMMENSÆTNING 
 
 
Vi står nu foran en ny aftaleperiode med Roskilde kommune for perioden 2021 – 2024. Vi syntes derfor det 
kunne være interessant at se på, hvordan vores økonomi har været sammensat i den sidste 4-årige 
periode.  
 
I denne grafiske fremstilling kan man se, hvordan Egnsteatertilskuddet fra Roskilde kommune i de sidste 
fire år har generet match-funding og egenindtægter på forskellig vis. Coronaens konsekvenser ses 
allertydeligst i indtægterne fra turnesalget i 2020. 
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FORVENTNINGER TIL DEN NYE 4 ÅRIGE 
AFTALEPERIODE 2021 - 2024 
 
Corona pandemien 
Vi ser i skrivende stund frem mod et år med mange ubekendte. Danmark er stadig i en corona-nedlukket 
tilstand og vi ved ikke hvornår, og under hvilke begrænsninger, grebet fra pandemien løsnes. Vi har i 2021 
usædvanligt mange planlagte arrangementer, på grund af de udskudte projekter fra 2020. Vi må dog være 
åbne for stadigt at skulle arbejde under restriktioner.  
 
Det internationale arbejde har lidt en krank skæbne under coronaen, men vi holder vores internationale 
netværk levende. Vi ved, at der vil komme en SWOP festival med internationale gæster i 2022, vi får 
stadig forespørgsler fra udlandet om vores forestillinger i fremtiden, og vi gennemfører vores kunstneriske 
udviklingsprojekt PUSH+ i 2021 og 2022. Vi er derfor overbeviste om, at vores internationale arbejde vil 
vokse sig stort igen, men hvor lang tid det vil tage for markedet at rette sig, kan vi endnu ikke forudsige. 
 
 
Lokalesituationen 
Det var først planlagt, at byggeriet på Fællesskabshuset, hvor vi skal flytte sammen med Roskilde Festival 
og Råstof Roskilde, skulle have været påbegyndt i foråret 2021 og stå færdigt i efteråret 2022. Imidlertid 
gik entreprenøren i det vindende arkitekt-team konkurs kort efter udpegelsen. Projektet blev derfor i 
første omgang udskudt et år, og vi har i løbet af den sidste halvdel af 2020, sammen med Roskilde 
Festival, Råstof Roskilde og Roskilde Kommune arbejdet på at færdiggøre tegningerne til den nye 
konkurrence. På grund af corona situationen endte denne plan dog med også at blive udskudt et år. Derfor 
er planen nu byggestart i 2023 og ibrugtagning i 2024. 
 
Når Fællesskabshuset står færdigt vil vi, udover at få nye og spændende bofæller og samarbejdspartnere, 
også komme til at råde over adgang til en større teatersal end vores nuværende scene i Laboratoriet samt 
et nyt dansestudie. At få rådighed over flere lokaler vil gøre, at vi kan have flere aktiviteter samtidigt 
inden for vores tre aktivitetsområder. Vi vil eksempelvis kunne have undervisning og residencies i vores 
studie, samtidigt med at vi skaber eller viser forestillinger på vores scene. 
 
Pr. 1. januar 2021 overtager vi lejemålet for hele Laboratoriet. Hidtil har Eventrummet været Musicons 
lokale som vi har lånt af dem til givne lejligheder. For eksempel til publikumsområde i forbindelse med 
forestillinger.  
 
Da byggeriet er blevet udskudt, ser vi nu ind i mulighederne for at bruge Eventrummet i en 
dobbeltfunktion frem til byggestart, både som publikumsområde og som dansestudie. Eventrummet 
fremstår i øjeblikket med betongulv, der gør det uegnet at bruge det til dans. Vi vil afsøge mulighederne 
for at lægge et mobilt trægulv, der eventuelt vil kunne genbruges i det nye byggeri, og gøre det muligt for 
os at udvide vores lokale aktiviteter. 
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Scenekunst og bæredygtighed 
Kunsten nærer os som mennesker. Den binder samfundet sammen og den kan både udtrykke og skabe nye 
erkendelser. I en tid hvor verden står over for mange og massive udfordringer, der kalder på nye måder at 
tænke og agere på, er kunsten en væsentlig kilde til at give nye perspektiver. Men kunst forbruger også 
ressourcer. Både menneskelige, økonomiske og fysiske. Når man vil beskæftige sig med bæredygtighed i 
scenekunsten, må man opveje de ressourcer der bruges, med den værdi der skabes. De to ting skal have 
det rette forhold. 
 
Bæredygtigheden har mange aspekter: Hvilke ressourcer bruges i produktionen? Hvilke materialer bruges 
til scenografi? Hvor meget strøm bruges der til afviklingen? Hvor mange gange spilles en forestilling? Hvor 
meget brændstof bruges til transport.? Og så videre. Disse overvejelser har vi været opmærksomme på 
længe, men vi vil i den kommende periode skærpe dette fokus, og vi arbejder fremadrettet på en 
decideret bæredygtighedspolitik.  
 
 
Aaben Dans 
Organisationen Aaben Dans har i løbet af det coronaramte år vist sig at være både stærk og agil.  
 
Vores ambitiøse bestyrelse har, foruden at være til stor hjælp og støtte gennem kritiske perioder af året, 
også tændt det lange lys mod fremtiden. Vi har sammen med dem rettet blikket på visionerne og 
potentialerne for at sikre den fortsatte udvikling af Aaben Dans set i et længere perspektiv.  
 
Vores personale er drevet af en stor passion og har en evne til at finde løsninger og tilpasse sig skiftende 
omstændigheder. Dette, blandet med den værdsættelse af vores arbejde vi har oplevet fra vores brugere 
og samarbejdspartnere, gør, at vi er overbeviste om, at vi vil finde vej gennem den næste tids 
uforudsigelighed. Sikkert også beriget med nye arbejdsmetoder, nye formater og nye ideer til spændende 
kunstneriske projekter til glæde for mennesker i hele menneskelivet. 
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PERSONALE 
Ansatte i gennemførte projekter i 2020 
 
Hvad Er Det? 
Koncept + koreografi + iscenesættelse       Thomas Eisenhardt og Kamilla Wargo Brekling 
Dansere                                                    Antoinette Helbing og Ole Birger Hansen 
Komponist                                                Fredrik Lundin 
Scenografi og kostumer        KASPERSOPHIE 
Fotograf         Ditte Valente 
Skræddere        Cynthia Coussieu og Gunilla Nordby  
Tekniker/afvikler                   Elke Laleman 
Produktionsleder                   Madeleine Lind Hoppe 
Publikums ansvarlig                  Tina Skjoldager Fangel 
Grafik                               Line Thornberg 
PR                               Pernille Møller Taasinge 
 
PUSH+ – EU-projekt 2019 - 2022, deltagende danskbaserede koreografer   
HOME Lab        Mette Møller Overgaard, Sonia Ntova og Zola Mennenöh. 
Failure Lab                                              Stina Strange Tobiasen, Tomomi Yamauchi og  
     Live Møller Overgaard   
Different Bodies Lab                 Fie Dam Mygind, Georgia Kapodestria og Janne Kristensen 
 
Aabent Rum 
Kunstnere                  Georgia Kapodistria, Antoinette Helbing, Amalia Kasakove og 

                                                   Anne Lea Ourø 
 
Aabent Laboratorium 
Kunstnere                                                Julienne Doko, Nadja Bounenni, Georgia kapodistria, Nanna 

Stigsdatter og Snorre Hansen 
 
Kreative Byrum 
Finansieret af Roskilde Kommune, Roskilde Festival og Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg 
Kunstnere       Mette Møller Overgaard, Seimi Nørregaard og Arendse Krabbe  
Produktionsleder                 Charlotte Bagger Brand 
 
Undervisning og workshop  
Danseformidlere      Morten Bundgaard, Merete Dam, Thomas Eisenhardt,  
                                                               Lars Bjørn Hansen, Thomas Nørskov, Mette Møller Overgaaard 
                                                               Esther Ransdal Haugegaard og My Lindblad Szlavik 
 
Fastansat personale i Aaben Dans: 
Direktør       Lisbeth Klixbüll   
 
Kunstnerisk leder                  Thomas Eisenhardt   
 
Udviklingschef, producent på SWOP festivalen Pernille Møller Taasinge 
 
Produktionsleder, teknisk ansvarlig  
for Scenen i Laboratoriet   
22 timer ugentligt        Madeleine Lind Hoppe 
 
Værtskabs- og projektleder    
30 timer ugentligt        Tina Skjoldager Fangel 
 
Tekniker og teknisk ansvarlig for turné 
25 timer ugentligt       Elke Laleman 
 
Dans, udvikling, undervisning og workshops 
22 timer ugentligt       Thomas Nørskov   
 
 
 
 
 
 



29 
 

STATISTIK OG NØGLETAL 
 
Forestillinger 
 
Tre Ben       Målgruppe: Små børn fra 1½ år og ældre 
    
Ai-Ai-Ai!                            Målgruppe. Fra 6 år 
 
Neo Classical Space Disco    Målgruppe: Voksne 
 
Aabent Laboratorium     Målgruppe: Voksne 
 
Rumrejsen af Myka under Kora/ Dansehallerne Målgruppe: 2-4 årige 
 
Mellem Sanserne     Målgruppe: Voksne 
 
Hvad Er Det?      Målgruppe: Fra 6 mdr. og deres voksne 
 
    
Antal stationære opførelser på Scenen i Laboratoriet og i Roskilde kommune 
 
Mellem Sanserne 9/1 og 4/10                                            2 
Tre Ben 10/3 x 2, 11/3 x 2 og 12/3 x2                                            6 
Neo Classical Space Disco 5/9 x 4 og 6/9 x 4                                            8   
Hvad Er Det? 12/9 - 26/9                                          17 
Aabent Laboratorium 22/10, 4 forskellige koreografier                                            1 
Ai-Ai-Ai! 4/11 og 5/11 x 2                                            3 
Rumrejsen                     18/11 og 19/11                                                           2 
 
Stationære forestillinger I alt                                          39  
 
Antal turné opførelser 
 
Hvad Er Det? September og oktober i DK                                               7 
 
Turné forestillinger i alt                                               7  
 
Antal publikummer stationært 
 
Mellem Sanserne                                                33 
Tre Ben                                              480 
Neo Classical Space Disco                                              153 
Hvad Er Det?                                              596 
Aabent Laboratorium                                                59 
Ai-Ai-Ai                                              210 
Rumrejsen                             29 
 
Tilskuere i alt                         1.560  
 
Antal publikummer turné 
 
Hvad Er Det?                220 
 
Tilskuere på turné i alt                                                                                                             
                                         220 
 
Belægningsprocent        
Mellem Sanserne        94% 
Tre Ben                                                                                                                                        100%                                          
Neo Classical Space Disco, udendørs arrangement uden billetter  
Hvad Er Det?       87% 
Aabent Laboratorium        118%                                                                                                                                                    
Ai-Ai-Ai!           94%                                                                                                                                                                                                                                                      
Rumrejsen       81% 
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Økonomi 
 
Tilskud fra Roskilde Kommune             5.740.000 kr. 
(bruttobeløb, heraf refusion fra Kulturministeriet på 36,9 % = 2.118.060 kr.)    
  
Kulturministeriet, Slot- og Kulturstyrelsen, Udviklingstilskud: UTT.2019-0013, heraf brugt i 2020             478.443 kr. 
Statens Kunstfond, internationale aktiviteter journalnummer: SKSP40.2018-0433,   

bruges i 2021 (40.000 kr.) og i 2022 (60.000 kr.), i 2020 bruges ingen penge                                          0 kr.               
Statens Kunstfond, festivaler og platforme med internationalt indhold i Danmark,                                            250.000 kr. 
journalnummer SKSP40.2018-0511                                                                                                                                                           
Bylivspuljen Musicon                                                                                                4.000 kr. 
Donation Roskilde Festival, fået tildelt 250.000 kr. Heraf bruges 150.000 i 2020 og 100.000 kr. i 2021        150.000 kr.  
          
Egenindtægt                                                  858.220 kr.  
Vi kommer ud af sæsonen med et overskud på                             104.912 kr. 
Heraf hensættes til indretning af og indkøb til lokaler                    100.000 kr. 
 
Vi har dermed en positiv egenkapital på                      647.094 kr.                  
                                                             
Heraf hensat til indretning af og indkøb til lokaler:  
I 2019 150.000 kr. og i 2020 100.000 kr., i alt                    250.000 kr. 
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Opgørelse over antal forestillinger, andre aktiviteter, besøgende m.v.

Scenekunstneriske forestillinger, opførelser og publikum

Produktion/forestilling

(titel) Lokale Turné Lokale Turné

Hvad Er Det? 17 7 596 220

Mellem Sanserne 2 0 33 0

Samproduktion Neo Classical Space Disco 8 0 153 0

Genopsætning: Tre Ben 6 0 480 0

Ai-Ai-Ai! 3 0 210 0

Gæstespil : Rumrejsen 2 0 29 0

Aabent Laboratorium 1 0 59 0

Total 39 7 1560 220

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

Forestillinger Antal Inviterede Betalende Antal pladser Værdi-

opførelser publikum publikum i alt belægning

Hvad Er Det? 17 76 520 686 87% 76%

Ai-Ai-Ai! 3 0 210 223 94% 94%

Tre Ben 6 0 480 480 100% 100%

Rumrejsen ( gratis bil letter) 2 29 0 36 81% 0%

Mellem Sanserne 2 0 33 35 94% 94%

Neo Classical Space Disco (gratis bil letter) 8 153 0 200 77% 0%

Aabent Laboratorium (gratis) 4 stykker på en aften 1 59 0 50 118% 0%

Andre aktiviteter (dvs. ikke scenekunstneriske forestillinger)

Aktivitet Målgruppe Antal deltagere

Kunst og Læring børn, unge og voksne 10272

Antal opførelser Antal publikum

Egenproduktion:

Sæde-belægning

Økonomiske nøgletal

Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

Kr. %

Egenomsætning i alt 1.740.663 23%
Salg af forestillinger 69.638 1%
Entreindtægter 142.419 2%
Indtægt på øvrige aktiviteter 646.163 9%
Statslige tilskud (excl. driftstilskud) 728.443 10%
Kommunale tilskud (excl. driftstilskud) 0 0%
Private sponsorer, fonde o. lign. 154.000 2%

Offentlige driftstilskud i alt 5.740.000 77%
Kommunalt driftstilskud (jf. egnsteateraftale) 5.740.000 77%
Særligt statsligt tilskud (det tidl. amtstilskud) 0 0%

Omsætning i alt 7.480.663

Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb

Kr. %
Husleje, el, varme, alarm m.m. 532.401 7%
Produktionsomkostninger og produktionslønninger 3.444.279 47%
Turné- og transportomkostninger 149.083 2%
Løn (faste i administrationen) 2.375.237 32%
Øvrige omkostninger 874.751 12%

Omkostninger i alt 7.375.751

Resultat 104.912
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER  

   
Regnskab 

 
Regnskab 

(ej revideret) 
Budget 

 Note 2020 
kr. 

2019 
kr. 

2020 
kr. 

Nettoomsætning....................................... 1 858.220 1.455.979 1.032.000 

Produktionsomkostninger............................ 2 -3.444.279 -3.051.370 -3.702.000 
Personaleomkostninger .............................. 3 -2.375.237 -2.651.305 -2.695.000 
Salgsomkostninger.................................... 4 -347.983 -354.647 -316.000 
Turnéomkostninger................................... 5 -149.083 -436.663 -526.000 
Lokaleomkostninger.................................. 6 -532.401 -515.284 -512.000 

Administrationsomkostninger....................... 7 -503.751 -549.547 -469.000 

Resultat før afskrivninger og tilskud............. 
 

-6.494.514 -6.102.837 -7.188.000 

 
Driftsresultat.......................................... 

  
-6.494.514 

 
-6.102.837 

 
-7.188.000 

Tilskud.................................................. 
Af- og nedskrivninger af materielle 
anlægsaktiver.......................................... 

8 6.622.443 
 

0 

6.271.500 
 

0 

7.238.000 
 

0 

Resultat før finansielle poster..................... 
 

127.929 168.663 50.000 

Andre finansielle omkostninger..................... 
 

-23.017 -10.883 0 

 
 
 
 

 
ÅRETS RESULTAT..................................... 

 
 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

104.912 157.780 50.000 

Indretning af og ny indkøb til lejede lokaler..... 100.000 150.000 
 

Overført resultat...................................... 4.912 7.780  

I ALT..................................................... 104.912 157.780 
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BALANCE 31. DECEMBER  

 
AKTIVER 

 
Note 

 
2020 

 
2019 

  kr. kr. 

 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser......................... 

  
4.376 

 
4.325 

Tilgodehavende moms....................................................  229.929 104.735 

Periodeafgrænsningsposter .............................................  59.092 81.355 

Tilgodehavender .........................................................  293.397 190.415 

Likvide beholdinger....................................................... 9 1.892.998 1.503.370 

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................... 
 

2.186.395 1.693.785 

AKTIVER.................................................................... 
 

2.186.395 1.693.785 

 
PASSIVER 
 

EGENKAPITAL 

 
Note 

 
2020 

kr. 

 
2019 

kr. 

Indretning af og ny indkøb til lejede lokaler.........................  250.000 150.000 
Overført overskud.........................................................  397.094 392.182 

EGENKAPITAL .............................................................  647.094 542.182 

 
Gæld til pengeinstitutter................................................ 

  
11.389 

 
60.270 

Leverandører af varer og tjenesteydelser............................  40.000 58.675 
Anden gæld ................................................................ 10 1.487.912 1.032.658 

Kortfristede gældsforpligtelser .......................................  1.539.301 1.151.603 

GÆLDSFORPLIGTELSER ................................................. 
 

1.539.301 1.151.603 

PASSIVER................................................................... 
 

2.186.395 1.693.785 

 
Eventualposter mv. 

 
11 

  

Egenkapital 12 
  

Redegørelse for projekt 13   
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NOTER  

  
2020 

kr. 

 
2019 

kr. 

 
Note 

Nettoomsætning 
Billetindtægter............................................................ 

 
142.419 

 
181.313 

1 

Salg af forestillinger...................................................... 69.638 576.960  

Kunst og læring - herunder undervisning og workshops............ 548.767 630.970  

Diverse indtægter......................................................... 97.396 66.736  

 
858.220 1.455.979 

 

 
Produktionsomkostninger 
SWOP........................................................................ 

 
 

244.694 

 
 

0 

 
2 

Hvad er det?................................................................ 632.572 180.632  

Ai-Ai-Ai...................................................................... 64.382 123.761  

Undervisere - Workshops - Lønninger.................................. 273.273 382.663  

Udviklingstilskud - Lønninger ........................................... 400.551 350.818  

Øvrige lønudgifter......................................................... 1.564.897 1.472.384  

Øvrige produktionsomkostninger herunder teknik………………………. 263.910 541.112  

 
3.444.279 3.051.370 

 

 
Personaleomkostninger 
Løn og gager............................................................... 

 
 

2.334.561 

 
 

2.608.317 

 
3 

Omkostninger til social sikring.......................................... 40.676 42.988  

 
2.375.237 2.651.305 

 

 
Salgsomkostninger 
Hvad er det................................................................. 

 
 

86.584 

 
 

48.457 

 
4 

SWOP........................................................................ 56.260 0  

Diverse salgsomkostninger............................................... 205.139 306.190  

 
347.983 354.647 

 

 
Turnéomkostninger 
Forsikringer og vægtafgift............................................... 

 
 

25.282 

 
 

29.877 

 
5 

Leasing...................................................................... 66.607 69.800  

Rejseomkostninger........................................................ 57.194 336.986  

 
149.083 436.663 

 

 
Lokaleomkostninger 
Husleje...................................................................... 

 
 

401.700 

 
 

394.200 

 
6 

El, vand og varme......................................................... 75.376 68.176  

Forsikringer ................................................................ 25.137 26.151  

Rengøring................................................................... 27.849 25.888  

Reparation og vedligehold............................................... 2.339 869  

 
532.401 515.284 
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Administrationsomkostninger 
Telefon og internet....................................................... 

 
 

50.026 

 
 

        69.602 

 
7 

Revision..................................................................... 60.825 78.885  

Forsikringer ................................................................ 86.125 88.267  

Kontigenter................................................................. 70.359 56.497  

IT............................................................................. 84.770 98.697  

Diverse...................................................................... 151.646 157.599  

 
503.751 549.547 

 

 
Tilskud 
Øvrige tilskud.............................................................. 

 
 

632.443 

 
 

644.500 

 
8 

Tilskud fra Roskilde Kommune.......................................... 5.740.000 5.627.000  

SWOP-tilskud............................................................... 250.000 0  

 
6.622.443 6.271.500 

 

 
Likvide beholdinger 
Kasse........................................................................ 

 
 

382 

 
 

392 

 
9 

Pengeinstitutter........................................................... 1.892.616 1.502.978  

Garantikonto............................................................... 0 0  

 
1.892.998 1.503.370 
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NOTER 

 
 

2020 2019 Note 
kr. kr. 

Anden gæld 10 
Forudbetalt tilskud .......................................................    987.562 625.465 
A-skat og AM-bidrag ...................................................... 15.734 0 
ATP og andre sociale ydelser............................................ 13.843 7.680 
Feriepengeforpligtigelse................................................. 453.587 387.489 
Andre skyldige personaleomkostninger................................ 4.394 0 
Forudbetalt omkostninger.............................................               12.792 12.020 

1.487.912 1.032.654 

Eventualposter mv. 11 

Eventualforpligtelser 

Leasingforpligtelser 

Leasingkontrakterne er udløbet i 2020, og Åben Dans har ingen leasingforpligtigelse ved 
udgangen af 2020. 

 
Egenkapital   12 

  
Overført 
overskud 

 
 

I alt 

 

Egenkapital 1. januar 2020............................................. 392.182 392.182 
 

Indretning og indkøb af nye lokaler................................... 250.000 250.000  

Overført resultat......................................................... 4.912 4.912  

Egenkapital 31. december 2020..................................... 647.094 647.094 
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NOTER  

   
Note 

Redegørelse for projekt 
Udviklingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 
Journalnr. UTT.2019-0013 

 
13 

 
Udviklingstilskuddet ydes med henblik på, at Åben Dans 
Productions på eget initiativ og uden forudgående godkendelse 
kan iværksætte og afprøve nye tiltag, som ifølge den indgåede 
aftale f.eks. kan handle om udvikling og nytænkning via 
samarbejde, der bl.a. kan styrke udviklingen af ny 
dansk dramatik og forestillingers mulighed for at leve 
længere, nå længere ud i landet og nå nye og teaterfremmede 
publikumsgrupper. 

  

Afrapportering for anvendelse af udviklingstilskuddet skal ske i 
teatrets årlige årsrapporter og være opført som en 
selvstændig regnskabsnote med specifikation af hhv. 
indtægter og udgifter i året samt resultat og disponering af 
underskud/overskud. 

  

Modtaget tilskud 2019 og 2020 incl. PL-regulering.................. 1.237.943 
 

Afholdte udgifter 2019 og 2020......................................... 912.943  

Overskud overført til 2021............................................... 325.000  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 
 

Årsregnskabet for Åben Dans Productions er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som er 
beskrevet. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægternes bestemmelser, Egnsteateraftalen mellem 
Åben Dans Productions og Roskilde Kommune for perioden 2017-2020 og bekendtgørelse nr. 1099 af 26. 
oktober 2019. 

 
Årsregnskabet er udarbejdet 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. Dog er ingen 
udgifter periodiseret ud over den periode hvori Åben Dans Productions har Egnsteateraftale med 
Roskilde Kommune. 

 
 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre om- 
kostninger til social sikring mv. til foreningens 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 anlægs- 
aktiver. 

 
 

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. 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. 

 
 

Andre driftsindtægter og omkostninger 
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 
foreningens hovedaktivitet. 

 
 

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. 
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BALANCEN 

 
Leasingkontrakter 

 
Leasingkontrakter 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 vedrø- 
rende efterfølgende regnskabsår. 

 
 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 

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


