
Dansk Teater 300 År
Kære kollegaer 
Så er vi i gang med fejringen af dansk 
teater gennem 300 år. Det er nu, branchen 
kan stå sammen og vise publikum, hinanden 
og landets politiske beslutningstagere, 
hvad vi kan udrette i fællesskab. 1722 2022
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•Vise scenekunsten. Alle forestillinger og gen-
rer er velkomne. I bestemmer repertoiret.
•Markere fejringsdagen d. 23/9 2022 med en 
særlig scenekunstnerisk gestus, der 
inddrager publikum
•Lave tværfaglige samarbejder med andre te-
atre, kulturinstitutioner, højskoler, biblioteker, 
museer etc.
•Kuratere og være værter for seminarer 
med internationale perspektiver på dansk 
scene-kunst. Initiativet fundraises af Dansk 
Teater 300 år
•Byde ind på kultur- og teaterhistorisk formid-
ling med fx udstillinger, bøger, kortere skrevne 
og digitale formidlingsformater. Initiativet 
fundraises af Dansk Teater 300 år

Vi fejrer scenekunstfeltet, som skal cementere 
kunstarten som en vægtig medspiller i det moderne 

samfund – kulturelt som samfundsudviklende. 

Vi fejrer en branche, som med dybe rødder i den 
danske kulturarv, fortsat sætter politiske agendaer, 
tør underholde med kant, favner mangfoldighed og 
møder publikum, hvor de er – i landets teatersale, 

på plejehjem, bytorve, børnehaver, biblioteker 
og i nedlagte fabriksbygninger. Kort sagt en 
fællesskabsopløftende kunstart, der møder 

publikum live, i direkte kontakt og levende dialog. 

Denne helt unikke kunstart vil vi fejre sammen, 
når vi sætter spot på scenekunstens afgørende 
betydning for dansk sprog, samfund og identitet, 

før, nu og i fremtiden.

Medlemmer får
•Sparring på indhold, udvikling og vinkling af jeres arrangement og pressestrategi
•Online sparringsgruppe med branchen
•Synlighed på Dansk Teater 300 Års medieplatform og sociale medier
•Eget logo på www.danskteater300aar.dk
•Månedligt nyhedsbrev med orientering om aktuelle tiltag i forbindelse med 
jubilæumsåret 2022
•Online-kampagne og fælles pressearbejde med fokus på jubilæumsåret 2022
•Eksponering af arrangørevents på Dansk Teater 300 Års sociale medier. Vi står 
desuden gerne som medarrangør på jeres arrangementer

Medlemskontingent 
Gruppe A Teatre, teaterforeninger og 
kulturhuse med driftstilskud kr. 9000

Gruppe B Teatre med projektstøtte, 
museer, biblioteker, fag- og 
brancheorganisationer kr. 6000 

Gruppe C Teatre uden tilskud, andre 
samarbejdspartnere kr. 3000

Priser er anført eksklusiv moms

Bankkonto
Kontonr: 6140-4366181
Møns Bank, 4780 Stege
CVR nr. 41164166

Fejringsåret...

Løber fra 1. august – 3. december 2022 
med særligt fokus på årsdagen 
d. 23. september 2022

Januar 2021-April 2022 Udvikling af 
events og samarbejder til fejringen

1. maj 2022 Programdeadline –
levering af beskrivelse til program
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Skal fejringen lykkes, må vi stå sammen. 
Vi har brug for jeres hjælp bl.a. i form af 
medlemskontingent. 
Se info for tilmelding nedenfor

Kontakt for tilmelding og spørgsmål:
Kontakt@danskteater300aar.dk 
+45 6048 4481


