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Året i Brancherådet har været turbulent siden den ordinære generalforsamling maj 2021. Corona 
har fortsat med at sætte sit præg på hele branchen. August 2021 afholdt vi en ekstraordinær 
generalforsamling, da både Marie Brolin og David Price måtte udtræde af bestyrelsen. December 
2021 afgik vores fantastiske formand Mikala Bjarnov ved døden. Vi savner hende ! 

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder ud over den ekstraordinære generalforsamling, deltaget i en 
masser underudvalgs møder og møder på tværs af brancheorganisationer. 

Arbejdet med overenskomster og arbejdsvilkår for dansere og koreografer i regi af TASK FORCE 
fortsætter og vi er snart klar til at komme med nogle konkrete modeller der tilgodeser branchen 
og kunstproduktionen. TASK FORCE er opstået ud af Corona epidemien, består både af 
institutioner og branche organisationer og har gjort et stort arbejde for at selvstændige og små 
foreninger også  blev hørt når det gjaldt hjælpepakker mm. Vi er i gang med at danne os et reelt 
billede af den økonomiske realitet for den enkelte udøver i branchen. I den forbindelse kom der et 
spørgeskema ud til alle medlemmer i april. Applaus er nu ved at behandle data. Jeres fakta vil 
underbygge vores argumenter når vi skal til at indlede dialogen med kultur politikerne på Borgen. 
Vi arbejder på at være til stede på Kulturmødet i år. 

Bestyrelsen arbejder løbende med strategien for foreningens virke og synlighed og hvordan vi 
løfter vores opgave bedst inden for de arbejdsbetingelser vi har. Højt på vores liste er at skabe 
rum, hvor branchen kan mødes på tværs over vigtige og aktuelle temaer.  

Brancherådet hostede et  

Fyraftensarrangement d. 2. december 2021 på forsøgsstationen 
(http://scenedans.dk/index.php/arrangementer/fyraftensarrangement-2-december-2021/ 

Der kommer flere ! Og har du forslag til emner du gerne vil have taget op så sig til. 

Jens Christian har fået vores hjemmeside ( http://scenedans.dk/ ) pudset af og aktiveret igen – 
TAK. Sidste år fik vi lavet en medlemsliste for at få et overblik over hvem vores medlemmer er. 
Hvis du har registreret dig selv med en e-mail adresse er du medlem. Hvis ikke - opfordre vi dig til 
at melde dig til. 

Sidste år udvidede vi vedtægterne så vi nu er flere medlemmer i bestyrelsen. Det er fortsat en 
fordel da vi er flere til at sidde i udvalg, uden at blive belastet af mere frivillig arbejde.  

Udvalg vi sidder i er, Dansk Teaters netværksmøder, formænd/kvinder i alle scene organisationer, 
og TASK FORCE ( er der ikke flere?).  Vi mødes kvartalsvis og er i løbende dialog og samarbejde 
med US og De Frie koreografer omkring vores fælles interesser, senest udflytningen af 
danseuddannelsen til Holstedbro. ( eller ændringer i KBH kommune kulturudvalg) 

Vi har som sagt udpegningsret til Repræsentantskabet og udvalgene under Statens Kunstfond. Vi 
indstillede kandidater til det nye Projektstøtteudvalg for scenekunst (PUS) august 2021 

Alt dette giver os et godt indblik i hvad der sker i vores miljø politisk og organisatorisk og gør det 
nemt at tage aktuelle emner op. 

 



Vi bestræber os på at favne miljøet bredt og være relevante for branchen på tværs af genre og 
stilarter, alder og fagprofil inden for den koreografiske scenekunst. For at dette bliver en dynamisk 
realitet har vi i bestyrelsen brug for at I medlemmer tager en aktiv rolle i vores arbejde. Kom til os 
hvis I har noget på hjerte vi enten skal tage op eller bare ønsker at være i dialog med os om! 

 

Vi glæder os til det videre arbejde 

Venlig hilsen 

bestyrelsen 
 
 
 
   

 

 
 
 


