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1 (Åben) Udkast til egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret 2021-
2024  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00932 

 

Resumé 
Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion 
(herefter Bellevue Teatret) udløber den 31. december 2020. Et udkast til ny egnsteateraftale for 
perioden 2021-2024 mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse. 

 
Baggrund 
En ny egnsteateraftale indgås iht. bekendtgørelse om egnsteatre, BEK nr. 1099 af 26/10/2019, 
hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det kommunale tilskud. 
 
Såfremt Gentofte Kommune ønsker at indgå en ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret for 
perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024, skal Gentofte Kommune senest den 26. maj 2020 
indsende et udkast til ny egnsteateraftale til behandling hos Slots- og Kulturstyrelsen. Endelig 
egnsteateraftale skal være indgået, underskrevet og fremsendt til Statens Kunstfond senest den 
31. december 2020.  
 
I det vedlagte udkast til egnsteateraftale for perioden 2021-2024 lægges op til en række ændringer 
ift. den nuværende aftale. Der redegøres for de væsentligste ændringer nedenfor: 
  
Formål 
I udkastet til en ny egnsteateraftale er der justeret i beskrivelsen af udgangspunktet for teatrets 
repertoire, hvor der nu lægges vægt på forestillinger med en bred appel og et klassisk repertoire, 
hvor sang dans og humor er kendetegnende for forestillingerne. Desuden er tilføjet en sætning om, 
at Bellevue Teatret producerer scenekunstforestillinger, herunder børne- og familieteater, der 
henvender sig både til egnens befolkning samt tiltrækker teater- og koncertgæster fra hele landet.  
 
Strategi og delmål 
Bellevue Teatret har udarbejdet en strategi for den kommende fireårs periode, hvori teatret 
anskueliggør udviklingen af teatrets kunstneriske profil samt en forventning om, at teatret 
engagerer sig i lokalområdet og i lokale aktiviteter og arrangementer. Herunder redegøres for, at 
teatret i perioden vil afholde understøttende koncertarrangementer og derved afprøve teatret som 
koncerthus. I delmålene er fastlagt produktionskrav til teatret, herunder typer og antal forestillinger 
samt tværgående lokale samarbejder og lokalt forankrede arrangementer. 
 
Lokaler og husleje 
Jævnfør bekendtgørelse om egnsteatre § 8 må egnsteatres udgifter til husleje med virkning efter 1. 
juli 2014 maksimalt udgøre 15 % af teatrets samlede offentlige tilskud. Huslejen er aktuelt 
1.382.000 kr., hvilket udgør ca. 22 % af det samlede offentlige tilskud. Bellevue Teatret har i 
forbindelse med indgåelse af egnsteateraftalen for 2017-2020 opnået dispensation for 
huslejekravet, men det er ikke muligt at få forlænget dispensationen. 
I forbindelse med forberedelsen af den nye egnsteateraftale er Bellevue Teatret kommet til 
enighed med udlejer om en nedsættelse af huslejen pr. 1.1.2021 til 910.500 kr. årligt, hvorved 
huslejen udgør mindre end 15 % af det samlede offentlige tilskud.  
 
Økonomi 
Jævnfør nuværende egnsteateraftale for perioden 2017-2020 modtager Bellevue Teatret et årligt 
kommunalt driftstilskud på 6.200.000 kr. Som følge af egnsteateraftalen refunderer Slots- og 
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Kulturstyrelsen op til 50 % af det kommunale driftstilskud. Statsrefusion af de kommunale 
driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige 
finanslove, og refusionsprocenten afhænger dermed både af antallet af godkendte egnsteatre, 
størrelsen af de kommunale tilskud til de enkelte egnsteatre og den årlige bevilling på finansloven. 
De seneste tre år har Slots- og Kulturstyrelsen refunderet 36,3-36,7 %. Efter refusion fra Slots- og 
Kulturstyrelsen på 2.276.554 kr. svarende til 36,7 %, udgjorde Gentofte Kommunes nettoudgift i 
den eksisterende egnsteateraftale i 2019 3.923.446 kr.  
 
Ud over det kommunale driftstilskud modtager Bellevue Teatret endvidere billetformidlingstilskud 
samt et særligt statsligt driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen jf. bekendtgørelse om egnsteatre § 
17. I 2019 var billetformidlingstilskuddet på 1.483.659 kr. og det særlige statslige driftstilskud 
509.940 kr. I alt fik Bellevue Teatret i 2019 et offentligt tilskud på 8.193.599 kr. 
I udkastet til ny egnsteateraftale lægges på baggrund af en pris- og løntalsregulering op til at øge 
det årlige kommunale driftstilskud til 6.300.000 kr. Med en forventet refusion fra Slots- og 
Kulturstyrelsen på ca. 36,5 % vil Gentofte Kommunes nettoudgift i perioden 2021-2024 årligt 
udgøre ca. 4.000.000 kr. 
 
Covid-19 indvirkning på økonomien 
Bellevue Teatret har som følge af foranstaltningerne mod covid-19 været lukket siden 8. marts, 
hvilket har medført, at teatrets indtægter i perioden har været stærkt reducerede, mens det kun i 
begrænset omfang har været muligt at reducere omkostningerne. 
 
På baggrund af de seneste udmeldinger om udvidelse af de statslige hjælpepakker, så der – ud 
over kompensation for lønudgifter og faste omkostninger – blandt andet også kan søges 
kompensation for produktionsomkostninger, har Teatrets bestyrelsesformand erklæret, at det er 
bestyrelsens vurdering, at teatret kan komme igennem krisen og fortsætte driften, uden at påføre 
nogen noget tab. 
 
Teatret havde imidlertid fortsat et midlertidig likviditetsbehov indtil støtten fra de statslige 
hjælpepakker udbetales. Dette er løst ved, at Kultur, Unge og Fritid – i lighed med praksis indenfor 
eksempelvis tilskud til klubber og foreninger, som mangler likviditet, og også i lighed med Slots- og 
Kulturstyrelsens egen praksis – har fremrykket udbetalingen af egnsteatertilskuddet på 3,1 mio.kr., 
som ellers skulle være udbetalt den 1. juli 2020. 
 

 

Indstilling 
Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende 
institution Bellevue Teater Produktion. 
 

2. At yde et årligt driftstilskud til Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion på 
6.300.000 kr. i perioden 2021-2024, svarende til en årlig nettoudgift på ca. 4 mio. kr., med 
finansiering inden for det eksisterende budget. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Oversigt over ændringer mellem nuværende og ny egnsteateraftale for Bellevue Teatret 

(3351569 - EMN-2020-00932) 

2. Udkast til egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater, 2021-2024 

(3429926 - EMN-2020-00932) 

3. Bilag til udkast til egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2021-

2024 (3431754 - EMN-2020-00932) 
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