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Høvik Ballett
(1969-1989) 

markerer
starten på

det frie feltet



Statlig støtteordning
1982
• Jobbet frem av NoDa, DTS og de 

frie gruppene
• Formelle kriterier, nesten lik DTS
• Ingen kvalitetsvurdering
• Innstillingsutvalg (3 oppnevnt KUD 

og 2 oppnevnt DTS)

• 3 millioner
• Høvik Ballett (380 000 kr),
• Collage Dansekompani (380 000 kr.) 
• Dansekompaniet Kantarellen (350 000 kr)



Frigrupper som fikk støtte i 1982: 

• Høvik Ballett 
• Collage Dansekompani 
• Kantarellen Dansekompani

• Høvik Ballett (1969)
• Collage Dansekompani (1974)
• DansDesign (1976)
• Kantarellen Dansekompani (1980)
• Stellaris DansTeater (1980)
• Dansegruppen Huldra (1982) 
• Riss dansekompani (1982)
• Imago danseteater (1983) 
• Carte Blanche (1984)
• Andansekompaniet (1985)
• Hexakin (1986)
• Passage Nord (1985) 
• Værket Dansekompani (1987)
• Zakraz Dansekompani (1987)
• Scirocco Dansekompani (1988)
• Breseé Dansekompani (1988)
• Dans og Toner (1988)
• Tromsø Danseteater  (1989) 

Frigrupper i dans på 80-tallet: 

Passage
Nord, 
kor: 
Kjetil 
Skøien 
1989

Riss danse-
kompani, kor: 
Mona Økland 
1989



Endring i 1988

• Skilte mellom driftsstøtte og
prosjektstøtte

• Mulighet for kvalitetsvurdering
• Økt til 9 millioner
• 1/3 øremerket dans
• Ti dansekompanier fikk støtte

(mellom 150 000-600 000 kr.)



Ansvar for 
tilskuddsordningen for 
fri scenekunst

• 1982-1990: KUD
• 1990-91: Kulturrådet
• 1992-93: KUD
• 1994: Riksteatret
• Siden 1995: Kulturrådet –

oppnevnt nytt faglig utvalg for 
scenekunst



Collage Dansekompani
1974-1995

• Avviklet etter 20 års virksomhet i protest mot 
rådende tildelingspolitikk

• Norsk klattepolitikk – alle får litt, men ingen
får nok

• Ikke mulig å ha kontinuerlig drift, med fast 
ansatte dansere og langsiktig arbeidende
administrasjon



Endring 1998
• Nytt 1: Scenekunstkonsulent (nå

åremål fire år)



Hentet fra Kulturrådets nettside 
16. oktober 2019



Faglig utvalg
for dans 

i dag

§ Kenneth Flak (f. 1975), Estland (leder)
§ Lisa Nøttseter (f. 1981), Os/Bergen
§ Anne Margrete Fiskvik (f. 1964), Trondheim
§ Helle Siljeholm (f.1981), Oslo
§ Mattias Ekholm (f.1970), Oslo 
§ Varamedlem: Sigurd Johan Heide (f. 1979), 

Tromsø



Endring 1998
• Nytt 1: Scenekunstkonsulent (nå

åremål fire år)
• Nytt 2: Fremme nyskapende

scenekunst
• Nytt 3: Kun prosjektstøtte
• Nytt 4: Før frie sceniske grupper, 

nå fri scenekunst

• 27,1 millioner



Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper 
2007 

• Strømgren fikk avslag i 2005 om 
flerårig prosjektstøtte – aktiv 
lobbyvirksomhet – «det 
forutsettes at JSK får tilskudd fra 
ordningen»
• Gi større grad av økonomisk 

forutsigbarhet og langsiktighet
• Avlaste prosjektstøtteordning
• Endret i 2019 til Fri scenekunst –

kunstnerskap 



• JSK (2007-2018/2020)
• winter guests (2012-2019)
• IBP (2010-2019)

• zvc (2009-2020)
• Fieldworks /Avdal (2013-2020)
• Mette Edvardsen (2017-2020)
• Ingri Fiksdal (2015-2022)
• Impure Company (2009-2014?)



Fra 2006: 
Eget fagutvalg 

for dans 

• Etter lang kamp fra NoDa

• Egen avsetning øremerket dans

• Egne representanter fra dans

• Kjempe mot hverandre, men ikke mot 
andre kunstarter

• Første avsetning: 16 mill. 



Fra 3 millioner i 1982 til 154,1 millioner i dag

• Fri scenekunst – dans fikk i 2018 25,5 mill. 
kr. 
• Fri scenekunst – teater fikk i 2018 30,3 

mill. kr.
• Forprosjekt, gjestespill, arrangørstøtte, 

regionale kompetansesentre, kunstnerskap
og kompetansehevende tiltak
• 25 % tildeling av søknad

Kilde: Kulturrådets årsrapport 2018



Kulturdepartement versus Kulturrådet

• Institusjoner
• Varig karakter og nasjonal betydning
• Legitimitet gjennom å ha vært

• Langsiktighet, kontinuitet og 
forutsigbarhet

• Politisk anerkjennelse
• Integrert del av offentlige 

scenekunstpolitikk 

• Prosjektbasert (oppstå, eksistere i en 
periode, for så å forsvinne)

• Kunstnerisk nyskapinger 
• Legitimitet i fremtidig potensial

• Sterkere kunstfaglig bedømming
• Kunstnerisk kvalitetsstempel



Prosjektorganisering 
- det frie feltets 

akilleshæl? 

• Prosjekt som form – gir ikke livsløp, 
kontinuitet eller forutsigbarhet 

• «De frie kompaniene skal være frie, de skal 
oppstå og nedlegges.» 

• «Hvis noe nytt skal oppstå, må noe dø.»

• «Vi driver ikke institusjonsbygging. Vi gir 
støtte basert på en kunstnerisk vurdering, 
ikke fordi noen har holdt på i mange år.»

• Med andre ord, ingen har ansvaret? 



Ønsker en ny helhetlig
evaluering

• Hvordan fungerer ordningene i det frie scenekunstfeltet? Hvordan
samsvarer ordningene med hverandre og dekker de alt de skal
dekke? 

• Hvordan fungerer oppnevning av fagutvalg? Habilitetsproblematikk? 
Får de sett nok? Får de betalt nok?

• Hvordan har arbeidet i utvalgene fungert?
• Hvilken makt og innflytelse har scenekunstkonsulenten? Forholdet

mellom konsulentens innstillingsrett på ene siden og rådgivende
virksomhet og rett til å initiere egne prosjekter på andre siden. 

• Utvikling av søknadsmassen? Utvikling av tildelingspraksis (mellom
dans og teater, mellom kort og lang prosjekstøtte, mellom drift og
prosjekt, og mellom ulike estetiske uttrykk/sjangre/tendenser)? 

• Er det noen særskilte estetiske utviklingstrekk ordningen har bidratt til
å stimulere eller blokkere? 

2001




