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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 
tiden 01.07.13 – 30.06.14 for Aalborg teater. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative for-
hold for modtagere af driftstilskud fra Kultur-
ministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 
13. december 2012 om formidlingstilskud til 
nedbringelse af billetpriser. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af teatrets aktiver og 
passiver, den finansielle stilling pr. 30.06.14 
samt resultatet af institutionens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 01.07.13 – 
30.06.14. 

Det er vores opfattelse, at de dispositioner, 
der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesbe-
retningen indeholder en retvisende redegørelse 
for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse i
Kulturministeriet.

Aalborg, den 19. november 2014

DAgLig LEDELSE

Morten Kirkskov
Teaterdirektør
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Formand

Pia Daugaard

Peter Plenge
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Anne-Dorte Krog
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til Bestyrelsen for AAlBorg teAter 

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg 
Teater for perioden 01.07.13 – 30.06.14, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resul-
tatopgørelse, balance, pengestrømsopgø-
relse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet 
efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 
1261 af 13. december 2012 om formidlings-
tilskud til nedbringelse af billetpriser.

ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen 
af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturmini-
steriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 
13. december 2012 om formidlingstilskud 
til nedbringelse af billetpriser. 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. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnska-
bet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion 
om årsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overens-
stemmelse med internationale standarder 

om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, god offentlig revisions-
skik, jf. rigsrevisorloven, bekendtgørelse 
nr. 1701 §§ 15 – 20 samt bekendtgørelse nr. 
1261 af 13. december 2012 om formidlings-
tilskud til nedbringelse af billetpriser. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-
skabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisi-
onshandlinger for at opnå revisionsbevis 
for beløb og oplysninger i årsregnskabet. 
De valgte revisionshandlinger afhænger 
af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor intern kontrol, der 
er relevant for teatrets udarbejdelse af 
et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af tea-
trets interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledel-
sens regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt den samlede præsentation af års-
regnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurde-
ring af, om der er etableret forretnings-
gange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet 
af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. 

Den uafhængige revisors  
påtegning på årsregnskabet
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Det er vores opfattelse, at det opnåede re-
visionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.
 
Revisionen har ikke givet anledning til 
forbehold. 

konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet gi-
ver et retvisende billede af teatrets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30.06.14 
samt af resultatet af teatrets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 01.07.13 
– 30.06.14 i overensstemmelse med be-
kendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kultur-
ministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 
af 13. december 2012 om formidlingstil-
skud til nedbringelse af billetpriser. Det er 
ligeledes vores opfattelse, at der er etable-
ret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der 
er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. 

supplerende oplysninger vedrørende  
forståelse af revisionen.
Revisionen har ikke omfattet budgettallene 
i resultatopgørelse og tilhørende noter, 
hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed 
herom.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet gen-
nemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke 

foretaget yderligere handlinger i tillæg til 
den udførte revision af årsregnskabet. Det 
er på denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 19. november 2014
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen
Statsaut. revisor
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kUnstnerisk resUltAt 
Sæson 2013/14 var en ganske særlig sæ-
son i Aalborg Teaters historie. Af mange 
grunde:

Borgerscenen åbnede med to forestil-
linger, ROMEO OG JULIE LEVER, og 9220: 
PORTRÆT AF EN BYDEL, og har allerede 
været i København på Det Kgl. Teater og i 
udlandet at gæstespille, og der er planer 
om flere gæstespil.

Den landsdækkende presse kom og så 
forestillinger og beskrev Aalborg Teater 
som førende i det danske teaterbillede.

Teatret blev nomineret til 6 Reumertpri-
ser, havde mulighed for at få 5, da to af 
nomineringerne var i samme kategori, og 
vi tog hjem med 3 priser.

Godt 87.000 mennesker var inde til fore-
stillinger og arrangementer.

Som sædvanligt har vi lagt os i selen for 
at skabe oplevelser, publikum ikke vidste 
de ønskede sig. Og det lykkedes i høj grad 
hen over sæsonen. Ligesom det i en vis 
udstrækning lykkedes os at få nye befolk-
ningsgrupper i teatret.

Sæsonen åbnede med to komedier: en 
vanvittig og grotesk, meget fysisk udgave 
af den gamle farce DEN SPANSKE FLUE på 
Store Scene, hvor ensemblet viste, at de 
kunne samles omkring en helt ny, meget 
ekspressiv spillestil, og på Lille Scene 
en splinterny tysk parforholdskomedie, 
PERPLEKS, om det moderne parforholds 
mange roller og dybe og absurde kom-
pleksitet. Andreas Jebro blev nomineret 
til og fik Reumertprisen for Årets Bedste 
Mandlige Birolle i DEN SPANSKE FLUE.

H.C. Andersens SNEDRONNINGEN i en ny 
musicaludgave var med stor publikums-
succes teatrets juleunderholdning til fa-

milierne, mens man på Lille Scene kunne 
opleve en ny og meget smuk udgave af 
Göethes klassiker CLAVIGO.

VITELLO lagde Store Scene og omkring 
23.000 skolebørn og deres lærere og for-
ældre ned med sin musikalitet og politisk 
ukorrekte humor. 4 skuespillere slog sig 
løs i en luksusudgave med 4 musikere. 
Børnene skal vide, hvor musikken kom-
mer fra, så vi holder af at have levende 
musik på scenen.

Efter jul kom Henning Jensen og Solbjørg 
Højfeldt på besøg. De kastede glans over 
henholdsvis Store og Lille Scene i INDEN-
FOR MURENE og VINTERREJSE. Førstnævnte 
kunne vi have spillet meget længere end 
vi havde kapacitet til. Henning Jensen 
modtog Reumert Hædersprisen, bl.a. for 
sin præstation, Marianne Høgsbro modtog 
Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle 
for sin præstation som hans hustru, og 
selve forestillingen var nomineret til Årets 
Forestilling, ligesom instruktøren, teater-
direktør Morten Kirkskov, var nomineret 
som Årets Instruktør. VINTERREJSE blev en 
dragende smuk, visuelt stærk forestilling 
med Solbjørg Højfeldt i topform som kvin-
den, der vandrer og vandrer mod tidens 
gang. En tilsyneladende smal forestilling, 
der ligesom INDENFOR MURENE stort set 
var udsolgt.

Sæsonen afsluttedes med musicalen 
CABARET med et meget stærkt og råt 
udtryk. Velspillet og sunget af vores eks-
tremt musikalske ensemble og gæster. 
F.eks. kom Ulla Henningsen på besøg som 
Fraulein Schneider, Lise Baastrup gav 
Sally Bowles hele sin livskraft og store 
sangstemme, mens Carsten Svendsen i 
rollen som konferencieren meget velfor-
tjent blev nomineret til en Reumert for 
Årets Bedste Mandlige Birolle.

Beretning
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Derudover har Aalborg Teater haft masser 
af andre arrangementer: Borgerscenen 
har stået for en række engangsarrange-
menter, der har været koncert med Caroline 
Henderson, der var besøg af stand-up 
forestillingen DJØF MED LØG(N), mm.

Der er grund til at være stolt over den 
forgangne sæson og over Aalborg Teater i 
det hele taget. 

AktiVitetsmÆssigt resUltAt
Sæsonen 2013/14 bød på i alt 11 egenpro-
duktioner, 4 gæstespil, turneforestillinger 
samt 8 andre aktivitetstyper; i nedenstå-
ende skema er de enkelte forestillinger og 
aktiviteter beskrevet.

store scene 

Den Spanske Flue: Klassiker – farce
Snedronningen: Musical 
– familieforestilling
Indenfor murene: Klassiker
Cabaret: Musical

lille scene 

Perpleks: Moderne komedie 
– Danmarkspremiere 
Clavigo: Klassiker
Vinterrejse: Moderne drama 
– Danmarkspremiere
Altid for AaB: Ny dansk fodbolddramatik 
– Danmarkspremiere

Borgerscenen 
Romeo og Julie lever: Borgerscene
9220: Portræt af en bydel: Borgerscene

skoleforestillingen  
Vitello: Skoleforestilling

gÆstespil 

Caroline Henderson: Koncert
Et år med magisk tænkning: 
Moderne drama
Ondt blod: Moderne drama 
– ungdomsforestilling
DJØF med løg(n): Standup drama

tUrné

Romeo og Julie lever: Dresden
Romeo og Julie lever: CPH Stage

ANDET 
Einar Mar Gudmundsson: Forfatterlæsning
Reumertsalon: Teaterdebat
Syng med 1,2,3: Fællessang med publikum
3. stop fra Gug: Improteater
Borgertorsdage: Debat, kor, improteater, 
opera og meget andet
Stjernestund med Henning Jensen: 
Foredrag/interview
Caféva: Foredrag

oVersigt oVer AktiViteter 2013/14
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pUBlikUm
Publikumsmæssigt kunne teatret byde 
velkommen til i alt 87.349 gæster, hvilket 
er en stigning på 2% i forhold til foregå-
ende sæson, og en smule over budget.

Med en gennemsnitlig sædebelægning på 
88% og en værdibelægning på 63% levede 
sæsonen såvel aktivitetsmæssigt som 
økonomisk op til budgetforventningerne, 
hvor der var budgetteret med henholdsvis 
en sædebelægning på 85% og en værdibe-
lægning på 50%. Store Scenes publikum 
var i alt 48.978 publikum og Lille Scenes 
publikum var på 8.983. Skolescenens 
publikum var i alt 22.949 og på Borger-
scenen + øvrige aktiviteter kunne vi byde 
velkommen til 6.439.

Mindre kendt repertoire på Lille Scene 
i efteråret gav et mindre publikum end 
budgetteret, og påvirkede ligeledes vær-
dibelægningsprocenten på disse forestil-
linger markant. Ligeledes havde første 
forestilling på Store Scene et mindre 
publikum end budgetteret.

Udover publikum på scenerne til forestil-
linger og andre aktiviteter havde Aalborg 
Teater 53 rundvisninger med i alt 1.325 
gæster.

Fordelt på billetkategorier er antallet af 
børn og unge stort set uændret i forhold til 
sidste sæson. Der har været et fald i antal-
let af abonnementsbilletter, og en stigning 
i antallet af fribilletter i forhold til foregå-
ende år. Denne stigning skyldes flere fakto-
rer; Bl.a. har teatrets satsning på etablering 
af Borgerscenen og introduktion af BOR-
GERTORSDAGE, hvor hver af de 16 spilleaf-
tener har haft et nyt tema – henvendt til en 
ny gruppe borgere – krævet intensiv direkte 
markedsføring og uddeling af fribilletter 
for at sikre et publikumsgrundlag til denne 
teaterform. Desuden har en kombination 
af indsatsen for at tiltrække ungegruppen 
til teatret – ud fra tesen ”første fix er gratis” 
– og mindre salg på visse forestillinger bi-
draget til den væsentlige stigning i antallet 
af fribilletter.

Beretning

 

Ledelsesberetning 

 

Aalborg Teater 
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hver af de 16 spilleaftener har haft et nyt tema – henvendt til en ny gruppe borgere – kræ-

vet intensiv direkte markedsføring og uddeling af fribilletter for at sikre et publikums-

grundlag til denne teaterform. Desuden har en kombination af indsatsen for at tiltrække 

ungegruppen til teatret – ud fra tesen ”første fix er gratis” – og mindre salg på visse forestil-

linger bidraget til den væsentlige stigning i antallet af fribilletter. 

 

 
BILLETSALG, ANTAL 

 
Regnskab 

2013/14 
Regnskab 

2012/13 

   
Børn under 15 år 21.002 26.988 
Unge under 25 5.216  
Abonnementsrabat 20.433 22.328 
Andre rabatter 8.603 2.932 
Fribilletter  8.548 7.367 
Sponsorbilletter 1.723 1.314 
Øvrige billetter 21.824 24.523 

I alt 87.349 85.452 

 

ØKONOMISK RESULTAT 

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Indtægter 14.494 12.835 1.659 12.735
Sær lige	  ti lskud 588 400 188 191
D r iftstilskud 42.700 42.700 0 42.800

In dtægter 	  i	  a lt 57.782 55.935 1.847 55.726

Om kos tn in ger 55.790 54.010 -‐1.780 53.546

Resu lta t	  før 	  a fs k r iv n in ger 1.992 1.925 67 2.180

Afskr ivning 1.157 1.250 93 1.215

Resu lta t	  før 	  fin an s ier in g 835 675 160 965

Finansier ing -‐163 -‐130 -‐33 -‐291

Resu lta t 672 545 127 674
 

  

BilletsAlg, AntAl
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VÆrdiBelÆgning 2013/14:

Antal
opførelser

Antal
billetter

Indtægt
inkl.

moms

Belægning
Værdi

%

Belægning
Pladser 

%
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VÆRDIBELÆGNING 2013/14 

   Indtægt  Belægning Belægning 

 
Antal Antal  inkl. Værdi Pladser 

 

opførelser billetter  moms % % 

    

  
DEN SPANSKE FLUE 29 8452 1.165.650 38 65 
SNEDRONNINGEN 32 13.269 1.521.815 45 94 
INDENFOR MURENE 33 13.841 2.290.940 65 94 
CABARET 33 13.416 2.095.980 61 92 

Store Scene i alt 127 48.978 7.074.385 54 88 

PERPLEKS 26 1.678 87.810 15 65 
CLAVIGO 24 1.942 182.390 35 81 
VINTERREJSE 23 2.529 313.935 54 96 
ALTID FOR AAB 28 2.834 271.640 38 88 

Lille Scene i alt 101 8.983 855.775 38 83 

ROMEO OG JULIE LEVER 17 752 42.925 42 88 
9220: PORTRÆT AF EN BYDEL 22 891 57.685 44 81 

Borgerscenen i alt 39 1.643 100.610 43 84 

VITELLO 54 22.949 1.368.230 95 93 

Skoleforestillingen i alt 54 22.949 1.368.230 95 93 

CAROLINE HENDERSSON 2 732 170.900 81 83 
ET ÅR MED MAGISK TÆNKNING 2 247 52.980 25 28 
ONDT BLOD 6 634 52.625 72 92 
DJØF MED LØG(N) 2 749 113.940 54 84 

Gæstespil i alt 12 2.362 390.445 64 80 

EINAR MAR GUDMUNDSSON 1 66 2.000 25 83 
REUMERTSALON 1 76 0 0 66 
SYNG MED 1,2,3 3 756 61.230 46 57 
3. STOP FRA GUG 2 328 12.310 45 60 
STJERNESTUND 1 153 12.180 55 34 
BORGERTORSDAGE 16 404 7.230 30 51 
CAFEVA 5 350 0 0 100 

Øvrige aktiviteter i alt 29 2.133 94.950 40 56 

ROMEO OG JULIE - DRESDEN 2 146 0   
ROMEO OG JULIE - CPH STAGE  3 155 0   

Turneaktivitet i alt 5 301 0   

Total 367 87.349 9.884.395 63 88 

 
Fordelt på billetkategorier er antallet af børn og unge stort set uændret i forhold til sidste 

sæson. Der har været et fald i antallet af abonnementsbilletter, og en stigning i antallet af 

fribilletter i forhold til foregående år. Denne stigning skyldes flere faktorer; Bl.a. har teat-

rets satsning på etablering af Borgerscenen og introduktion af BORGERTORSDAGE, hvor 

É
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hver af de 16 spilleaftener har haft et nyt tema – henvendt til en ny gruppe borgere – kræ-

vet intensiv direkte markedsføring og uddeling af fribilletter for at sikre et publikums-

grundlag til denne teaterform. Desuden har en kombination af indsatsen for at tiltrække 

ungegruppen til teatret – ud fra tesen ”første fix er gratis” – og mindre salg på visse forestil-

linger bidraget til den væsentlige stigning i antallet af fribilletter. 

 

 
BILLETSALG, ANTAL 

 
Regnskab 

2013/14 
Regnskab 

2012/13 

   
Børn under 15 år 21.002 26.988 
Unge under 25 5.216  
Abonnementsrabat 20.433 22.328 
Andre rabatter 8.603 2.932 
Fribilletter  8.548 7.367 
Sponsorbilletter 1.723 1.314 
Øvrige billetter 21.824 24.523 

I alt 87.349 85.452 

 

ØKONOMISK RESULTAT 

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Indtægter 14.494 12.835 1.659 12.735
Sær lige	  ti lskud 588 400 188 191
D r iftstilskud 42.700 42.700 0 42.800

In dtægter 	  i	  a lt 57.782 55.935 1.847 55.726

Om kos tn in ger 55.790 54.010 -‐1.780 53.546

Resu lta t	  før 	  a fs k r iv n in ger 1.992 1.925 67 2.180

Afskr ivning 1.157 1.250 93 1.215

Resu lta t	  før 	  fin an s ier in g 835 675 160 965

Finansier ing -‐163 -‐130 -‐33 -‐291

Resu lta t 672 545 127 674
 

  

økonomisk resUltAt
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Med et positivt resultat på t.DKK 672 har 
Aalborg Teater haft en stabil økonomisk 
drift i sæsonen, hvor forøgede indtægter er 
anvendt direkte i driften i løbet af sæsonen.

I sæsonen havde teatret forøgede indtægter 
på t.DKK 1.847 mere end budgetteret. Den 
forøgede indtjening stammer dels fra et 
forøget formidlingstilskud, dels fra højere 
billetindtægter, flere sponsorindtægter 
samt andre indtægter fra forskellige sam-
arbejdspartnere. Samtidig har der været 
forøgede udgifter på t.DKK 1.720; disse er 
dels relateret til direkte produktionsudgif-
ter, hvor der har været en stigning på t.DKK 
968, dels til forøgede personaleudgifter 
grundet langtidssygdom på t.DKK 595 samt 
forøgede salgs- og ejendomsomkostninger.

Det store fokus på omkostningsniveauet 
er videreført i sæson 2013/14, og det deraf 
følgende regnskabsresultat har en positiv 
indflydelse på teatrets likvide situation. 
Teatrets generelle økonomiske situation 
vil dog stadig fordre en stram økonomisk 
styring også i sæson 2014/15.

Egenkapitalen udgør pr. 30.06.14 t.DKK 
15.674, heraf er de t.DKK 8.198 bundet i en 
bygningsopskrivning.

Det er ledelsens vurdering, at det økonomi-
ske regnskabsresultat er tilfredsstillende.

god ledelse i selVeJende 
kUltUrinstitUtioner

Aalborg Teaters bestyrelse og ledelse arbej-
der på grundlag af principperne om ”God 
ledelse i selvejende kulturinstitutioner” der 
er implementeret og løbende evalueres.
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den spAnske flUe
Forfatter>Franz.Arnold.og.Ernst.Bach
Instruktør>Heinrich.Christensen
Scenograf>Ida.Marie.Ellekilde
Lysdesigner>Stine.Fumz
Lyddesign>Aske.Bergenhammer.Hoeg

snedronningen
Forfatter>H.C..Andersen
En.musical.af>Vidar.Magnussen/Julian.Berntzen
Oversætter>Jesper.Kjær
Instruktør>Kim.Bjarke
Scenograf>Camilla.Bjørnvad
Koreograf>Rebekka.Lund
Kapelmester>Niels.Søren.Hansen
Lysdesigner>Egil.Barclay.Høgenni.Hansen
Lyddesign>Jonas.Hvid

medVirkende:
Hanne.Windfeld

Martin.Ringsmose
Malin.Rømer.Brolin-Tani

Christine.Gjerulff
Andreas.Jebro

Henrik.Weel

Marianne.Høgsbro
Caspar.Juel.Berg
Jakob.Højlev.Jørgensen
Steffen.Eriksen
Jørgen.W..Larsen
Julie.Buch-Hansen*

medVirkende:
Merete.Mærkedahl

Jakob.Højlev.Jørgensen
Mads.Rømer.Brolin-Tani

Lise.Baastrup
Steffen.Eriksen
Hanne.Windfeld

Laura.Kold
Caspar.Juel.Berg

Allan.Helge.Jensen

Kasper.Dalsgaard*
Molly.Egelind*
Børneroller: Amalie.Margrethe.
Jørstad,.Bertil.Asbjørn.Vesterlund,.
Laura.Meyer.Granum,.Tilde.Arentoft.
Lauritzen,.Victoria.Bech.Madsen.og.
Vigga.Trudslev.Andersson
musikere:.Jacob.Rose,.Claus.Estrup.
Vesterskov,.Søren.Bigum.og.Niels.
Søren.Hansen

*Praktikant.fra.Skuespiller-.
..uddannelsen.ved.Aarhus.Teater

*Praktikanter.fra.Syddansk.Musikkon-.
..servatorium.og.Skuespillerskole
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mÅl 1
Aalborg Teater vil fortsat være regionens 
største producent af scenekunst med 
et kunstnerisk niveau på højde med de 
store scener i resten af Norden.

Som beskrevet under den kunstneriske 
beretning havde Aalborg Teater en kunst-
nerisk forrygende god sæson, hvor der både 
var plads til nyudvikling og klassikere. Med 
6 Reumert-nomineringer i 5 kategorier og 3 
hjemtagne priser viste Aalborg Teater igen i 
sæson 2013/14, at det har et kunstnerisk ni-
veau, der lever op til de andre store scener.

Et andet parameter på, om Aalborg Teater 
kunstnerisk er på højde med de store sce-
ner i resten af Norden, kan vurderes ud fra 
teatrets evne til at tiltrække nationale og 
internationale scenekunstnere til teatret. 
En opgave på Aalborg Teater vil for instruk-
tører, scenografer m.v. kræve, at vedkom-
mende flytter til Aalborg i en periode, og 
dermed lider et familiemæssigt afsavn. 
Teatret har haft succes med at engagere 
præcis de ønskede instruktører og sceno-
grafer på de respektive forestillinger, og på 
tre ud af teatrets 11 egne produktioner i 
2013/14 har der været instruktører, sceno-
grafer, lysdesignere m.fl. fra udlandet.

Mål 2
Aalborg Teater vil vedvarende lave un-
derholdende og udfordrende teater, bl.a. 
ved at bringe de nye scenekunstneriske 
udtryksformer til Aalborg og engagere de 
rette kombinationer af såvel indenland-
ske som udenlandske instruktører, sceno-
grafer, dramaturger og skuespillere.

Gennem repertoireplanlægning søger 
teaterdirektør og dramaturgiat at sikre en 

kontinuerlig udvikling og et mangfoldigt 
udbud af forestillinger, der både er inte-
ressante for publikum at opleve – samt 
for instruktører og andet personale at 
arbejde med. Teaterdirektør og dramatur-
giat har været på produktionsbesøg i såvel 
ind- som udland for at sikre indsigt i nye 
kunstneriske udtryksformer; produktions-
besøgene har været afgørende i det efter-
følgende repertoirevalg for den kommende 
sæson. Ved at følge forestillinger på andre 
teatre skabes der både et stort netværk, er-
farings- og vidensdeling mellem forskellige 
teatre, og indsigt i nye produktionsformer 
på andre teatre. 

I sæson 2013/14 kunne vi derfor præsentere 
et meget varieret udbud af forestillinger; 
eksempler på tre helt forskellige forestil-
linger er beskrevet nedenfor.

INDENFOR MURENE er et eksempel på, 
hvordan en klassiker kan gøres både nær-
værende og kommunikerende med publi-
kum. I opsætningen var det med baggrund 
i holdets sammensætning lykkedes at 
skabe en intens, rørende og vedkommende 
forestilling som både publikum og anmel-
dere holdt meget af. 

I Jacob F. Schokkings bearbejdning og 
iscenesættelse af co-produktionen VINTER-
REJSE kunne man opleve et eksempel på en 
anderledes teaterproduktion, hvor mange 
forskellige kunstarter er fusioneret i en 
samlet forestilling, og hvor netop sam-
mensætning af de medvirkende i udviklin-
gen af forestillingen har muliggjort denne 
forestilling. I en bearbejdelse af Elfriede 
Jelineks tekst Winterreise, understøttet 
musikalsk af Frantz Schuberts musik og 
Wilhelm Müllers digte i værket Winter-
reise, får publikum i den danske bearbej-

Beretning

sÆson 2013/14
rApportering i henhold til rAmmeAftAle 2012-15
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cABAret
Forfatter>Joe.Masteroff
Oversætter:.sang.&.dialog>Jesper.Kjær
Komponist/musik>Fred.Ebb./.John.Kander
Instruktør>Rolf.Heim
Scenograf>Sisse.Jørgensen
Kapelmester>Søren.Graversen

Musikalsk.arrangør>Niels.Søren.Hansen
Koreograf>Katrine.Engberg
Kostumer>Gøje.Rostrup
Lysdesigner>Clement.Irbil
Lyddesigner>Kristian.Berg

medVirkende:
Lise.Baastrup
Carsten.Svendsen
Ulla.Henningsen
Martin.Bo.Lindsten
Jørgen.W..Larsen
Mads.Rømer.Brolin-Tani
Laura.Kold

Malin.Rømer.Brolin-Tani
Merete.Mærkedahl
Amalie.Dollerup
Cecilie.Greiber.Alring*
Emil.Birk.Hartmann*
Sofie.Akerø
Joy.Anna.Hall

musikere: Jacob.Rose,.
Thomas.Hamilton,.
Martin.K..Sørensen,.
Pernille.Jønsson/Sophia.
Larsdotter.(afløser),.
Kristian.Dalgaard.og.
Emir.Bosnjak.

*Praktikanter.fra.Det..
..Danske.Musicalckademi
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delse VINTERREJSE et musikalsk følge i den 
grafisk, visuelle og tekstmæssigt kompakte 
forestilling. En forestilling, der stillede høje 
krav til sit publikum.

Med PERPLEKS blev publikum præsente-
ret for en moderne forvekslingskomedie. 
Virkelighedsfortrængning, hjernespin og 
crazyness i topklasse var elementer, som 
publikum blev præsenteret for. En pub-
likum skrev på hjemmesiden “Perpleks 
– jeps, underholdt – afgjort, fantastiske 
skuespillere – indiskutabelt. Jeg vil aldrig 
helt kunne sige hvad dette stykke helt 
handler om og jeg ved ikke om jeg tænkte 
komedie... Men lækkert at stykker som 
dette også er på plakaten!”

mÅl 3 - del 1
Aalborg Teater vil være i front i kunst- og 
kulturlivet i Nordjylland ved at være det 
sted, hvor publikum altid får andet og 
mere, end de forventer. 

Et af de vigtigste parametre for alt det tea-
ter, der spilles på Aalborg Teater, er, at det 
skal være vedkommende for den publi-
kumsgruppe det henvender sig til. Teatrets 
kvaliteter med lyd, lys, magi, iscenesættel-
se og nærvær skal adskille teateroplevelsen 
fra andre oplevelser. Dette gælder uanset 
om der er tale om en skoleforestilling, en 
borgersceneproduktion eller en forestilling 
på Store Scene. 

I musicalen CABARET fremvistes netop 
teatrets rum og muligheder med en ind-
studering, der rummede både festen og 
farverne, og samtidigt fastholdt og under-
stregede alvoren i den bevægelse, der skete 
i samfundet, væk fra åbenhed og frisind. 
En musical, der både berørte og gav efter-
tænksomhed hos publikum.

Det er afgørende, at også skolebørn og 
børnefamilier møder teatret i dette fullsca-
lemønster, så forundring og nysgerrighed 
for teaterkunsten og teaterrummet væk-
kes. I SNEDRONNINGEN kunne man opleve 
”mere af det hele” lige fra livemusik til 

imponerende scenografiske og lysmæssige 
løsninger samt skuespillere på højt niveau. 
Samme indtryk efterlod vores skoleforestil-
ling VITELLO hos de knap 23.000 publikum, 
der nød godt af skuespil og musik. Aalborg 
Teater foretager en bevidst investering i 
skoleforestillingen, da det er teatrets over-
bevisning, at det er af afgørende betydning 
for fremtidige teaterbrugere at have været 
introduceret for hele teatermagien i de 
tidlige år i folkeskolen.

For at styrke oplevelsen af, at Aalborg 
Teater er i front i kunst og kulturlivet i 
Nordjylland, har teatret i sæson 2013/14, 
udover de ordinære egenproduktioner, 
præsenteret publikum for en bred vifte af 
supplerende aktiviteter, f.eks.:

GÆSTESPIL
Caroline Henderson 
Et år med magisk tænkning 
Ondt Blod
DJØF med løg(n)

ANDET 
Einar Mar Gudmundson
Reumertsalon
Syng med 1, 2, 3
3. Stop fra Gug
Borgertorsdage
Stjernestund med Henning Jensen
Caféva 

mÅl 3 - del 2
Endvidere vil teatret være i dialog med 
publikum, skabe større synlighed og  
løbende foretage publikumsunder- 
søgelser.

Teatret har opprioriteret online markeds-
føring og ændret på hvordan og hvilke 
medier der anvendes til PR aktiviteter, for 
at nå ud til en bredere publikumsgruppe.

For hver enkelt forestilling udarbejdes der 
en specifik marketingplan, der tager højde 
for den konkrete forestillingsmålgruppe.

Beretning
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clAVigo
Forfatter>Johann.Wolfgang.von.Goethe
Instruktør>Lydia.Bunk
Scenograf>Nikolaus.Porz
Komponist>Peter.Kohlmetz.Møller
Lysdesigner>Clement.Irbil
Lyddesign>Kristian.Berg
Filmklip>Daniel.Buchwald
Koreografi>Rebekka.Lund

medVirkende:
Andreas.Jebro

Martin.Bo.Lindsten
Amalie.Dollerup

Martin.Ringsmose
Malin.Rømer.Brolin-Tani

indenfor mUrene
Forfatter>Henri.Nathansen
Instruktør>Morten.Kirkskov
Scenograf>Karin.Betz
Koreograf>Katrine.Engberg
Lysdesigner>Clement.Irbil
Lyddesign>Aske.Bergenhammer.Hoegh

medVirkende:
Henning.Jensen

Marianne.Høgsbro
Amalie.Dollerup
Steffen.Eriksen

Martin.Bo.Lindsten
Jakob.Højlev.Jørgensen

Lise.Baastrup
Mads.Rømer.Brolin-Tani
Hanne.Windfeld
Jørgen.W..Larsen

i rollen som lille sarah:
Vigga.T..Andersson.og.Emma.Busk
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I maj-juni havde PR-afdelingen en prakti-
kant i arbejdsprøvning, som har omdan-
net resultaterne af teatrets online kunde-
spørgeskema til brugbare data. Af denne 
undersøgelse fremgår blandt andet, at 
kunderne generelt oplever, at det er nemt 
at købe billetter og at de bliver mødt af 
smilende og imødekommende personale. 
Publikum savner generelt mere plads såvel 
i garderobe som i salene, ligesom antallet 
af toiletter ikke modsvarer publikumsbe-
lastningen, hvorfor der kommer uforholds-
mæssig lang kø.
 
PR-afdelingen har indgået aftale med en 
praktikant fra International Handel og 
Marketing (UCN), som får til opgave at 
arbejde videre med kunde- og publikums-
analyser i efteråret 2014, som bl.a. online 
spørgeskemaundersøgelsen og kundedata-
baseanalysen.
 
PR-chef påbegyndte uddannelse i Mar-
ketingsstrategi, som afsluttes november 
2014. I forbindelse med uddannelsesfor-
løbet udarbejder PR-chef en marketings-
strategi for Aalborg Teater. Det er målet, at 
marketingstrategien er udarbejdet senest 
primo 2015. 

mÅl 4
Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og 
målrettet for videreudvikling af teater-
kunsten.

Sæsonens helt nye og store satsning var 
etablering af Borgerscenen; som et led i 
teatrets engagement i Theatronsamarbej-
det, og med inspiration fra primært Staats-
schauspiel Dresden, etablerede Aalborg 
Teater Danmarks første borgerscene. For 
at skabe plads til Borgerscenen på Aalborg 
Teater har det været nødvendigt at erstatte 
teatrets eksperimenterende scene Trans-
formator med Borgerscenen. Borgerscenen 
har haft premiere på to forestillinger i 
sæson 2013/14. Forestillingerne på Borger-
scenen har kunstnerisk set været fuldt på 
højde med de øvrige produktioner på tea-
tret, men med den ene forskel, at de med-

virkende ikke er skuespillere, men borgere. 
Borgerscenens kunstneriske ledere finder 
tema og kriterier for at medvirke. Herefter 
søges der efter borgere, der har lyst til at 
komme og medvirke med deres historie og 
erfaring indenfor det givne tema. Borgerne 
bidrager med virkeligheden, teatret sætter 
den kunstneriske ramme.   

Der er endvidere også med inspiration fra 
Staatsschauspiel Dresden etableret BORGER-
TORSDAGE, der med meget forskelligt 
indhold har henvendt sig til forskellige 
publikumsgrupper fra torsdag til torsdag. 
Udbuddet af arrangementer har været 
særdeles differentieret, men fælles for alle 
torsdage har været, at borgerne har skul-
let føle sig inddraget i arrangementet. Hver 
BORGERTORSDAG skaber en teateroplevel-
se, som kun eksisterer denne ene aften, for 
og med de mennesker, som er i rummet. 

Kunstnerisk set er der på Borgerscenen 
lavet forestillinger, som er væsentligt 
anderledes end traditionelle forestillinger 
på teatret, og etableringen har givet en 
række erfaringer både rent organisatorisk, 
økonomisk, ressourcemæssigt og i forhold 
til at henvende sig til publikum. Første 
sæson har krævet et stort tilløb og et stort 
arbejde af alle i huset, ligesom publikum 
har skullet vænne sig til den nye kon-
struktion – primært i relation til BORGER-
TORSDAGENE.

Både forestillingen ROMEO OG JULIE LE-
VER og 9220: PORTRÆT AF EN BYDEL blev 
taget særdeles godt i mod af publikum, og 
mange forestillinger var tidligt i perioden 
udsolgte. ROMEO OG JULIE LEVER var des-
uden på turné, dels på borgerscenefestival 
i Tyskland på Staatsschauspiel Dresden, og 
dels i forbindelse med CPH Stage på Det 
Kongelige Teater.

Beretning
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VinterreJse 
Co-produktion.med.Holland.House
Forfatter>Elfriede.Jelinek
Oversættelse>Karen-Maria.Bille
Komponist>Gert.Sørensen
Instruktør.og.scenograf>Jacob.F..Schokking
Lysdesigner>Turpin.Djurhuus
Lyddesigner>Kristian.Berg
Videoproduktion>Alexander.Fog

medVirkende:
Solbjørg.Højfeldt
Jacob.Bloch
Andreas.Jebro
Jakob.Hannibal
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mÅl 5 - del 1
Repertoire skal vise en diversitet og hen-
vende sig til forskellige grupper. Aalborg 
Teater vil tilstræbe, at publikumssam-
mensætning i højere grad afspejler regio-
nens befolkningssammensætning. 

PR-afdelingen iværksatte i sæsonen en 
analyse af teatrets kundedatabase i samar-
bejde med den eksterne leverandør Center 
for Sociologisk Analyse, Aalborg. Blandt an-
det viser undersøgelsen, at 98% af de, der 
køber billetter til Aalborg Teater, er bosid-
dende i Region Nordjylland, og at langt den 
største del, 72%, er bosiddende i Aalborg 
Kommune. Endvidere viser undersøgelsen, 
at jo længere transporttid der er fra bopæl 
til teatret, jo færre billetter bliver der købt 
i det pågældende område; allerede efter 
mere end 15 minutters transporttid kan 
denne tendens spores. 

Undersøgelsen viser også, at aldersfordelin-
gen i teatret i store træk følger den statisti-
ske aldersfordeling i regionen. Undersøgel-
sen viser, at hovedparten af Aalborg Teaters 
kunder er i alderen 30-60 år, samt at der er 
en tendens til, at kunder i alderen fra 50 
år og op efter har abonnement frem for at 
være løskøbere. Desuden viser undersøgel-
sen, at jo mere økonomisk velstillet man er, 
jo større er sandsynligheden for at man er 
teaterkunde.

 
mÅl 5 - del 2
Aalborg Teater vil præsentere forestillin-
ger, der er målrettet til borgergrupper, der 
ellers ikke kommer i teatret.

ALTID FOR AAB
Inspireret af Divadlo Archa Theatre, Czech 
Republic, blev der skrevet ny dansk fod-
bolddramatik; ALTID FOR AAB. Målet med 
dette var blandt andet at undersøge, hvor-
vidt anderledes teater ville generere en 
anderledes målgruppe.

Efterfølgende har vi kunnet måle, at ande-
len af mandlige købere af billetter til denne 
forestilling var markant højere end den 

”normale” andel af mandlige billetkøbere, 
lige knap 50%, hvor der normalt er om-
kring 30% mandlige købere af billetter.

ONDT BLOD
Til denne forestilling havde teatret fået 
virksomheder og fonde til at købe billetter, 
eller give tilskud til køb af forestillinger, så 
det var muligt at tilbyde unge under 25 år 
at se denne helt specielle forestilling, pro-
duceret af Betty Nansen Teater.

9220: PORTRÆT AF EN BYDEL
Denne forestilling viste, at når vi laver 
forestillinger, der koncentrerer sig om et 
specifikt lokalt geografisk område, kan 
dette aflæses umiddelbart i billetsalget. Så-
ledes var 30% af de solgte billetter til denne 
forestilling købt fra områdets postnummer, 
hvor den procentuelle del af områdets køb 
af billetter set i forhold til totalt salg er på 
11%, altså en forskel på 19%. 

BORGERTORSDAGE
I forbindelse med etableringen af Borger-
scenen er der ligeledes etableret BOR-
GERTORSDAGE, der med meget forskelligt 
indhold har henvendt sig til forskellige 
publikumsgrupper fra torsdag til torsdag. 
Det viste sig i sæsonen at være meget 
svært at få de nye BORGERTORSDAGE 
etableret i Nordjydernes bevidsthed. Det 
kunstneriske valg med et totalt skifte i 
emne, indhold og publikumsgrupper fra 
torsdag til torsdag har krævet et meget 
vedholdende PR-arbejde, og det har ikke 
været muligt i den første sæson at danne 
en fast kundegruppe, som teatret kom-
munikativt har kunnet henvende sig til, til 
den enkelte torsdag.  

For at gøre teaterforestillingerne endnu 
mere relevante for skoler og gymnasier, 
udvikler dramaturgiatet hvert år undervis-
ningsmateriale til udvalgte forestillinger. I 
sæson 2013/14 blev der således givet mu-
lighed for at fordybe sig yderligere i forhold 
til følgende forestillinger: CLAVIGO, INDEN-
FOR MURENE og VITELLO.

Beretning
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romeo og JUlie leVer
Instruktør>Minna.Johannesson
Scenograf>Johanne.Eggert
Lysdesigner>Andrew.Tristram
Lyddesign>Aske.Bergenhammer.Hoeg

medVirkende:
Anette.Bagge

Flemming.Bagge
Sally.Pedersen

Ludvig.Pedersen
Yrsa.Rold.Sørensen

Kirsten.Merrild
Søren.Hagerup
Louise.Wheler

perpleks
Forfatter>Marius.von.Mayenburg
Instruktør>Nicolei.Faber
Oversættelse>Thomas.Bjørnager.
Scenograf>Nicolaj.Spangaa
Lysdesigner>Clement.Irbil
Lyddesign>Jonas.Hvid

medVirkende:
Lise.Baastrup

Laura.Kold
Martin.Bo.Lindsten

Jakob.Hannibal
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mÅl 6
Aalborg Teater vil indgå i et internationalt 
EU-projekt, der skal afdække nye måder at 
tiltrække nye publikumsgrupper til teatret.

Som led i Theatronprojektet har Aalborg 
Teater valgt dels at satse på rent kunst-
nerisk at tilbyde noget andet end tidligere 
ved at etablere en Borgerscene og dels i 
større udstrækning at arbejde med data 
om det publikum, der kommer på teatret, 
for også på den måde at identificere og 
arbejde med nye publikumsgrupper.

På baggrund af første sæsons erfaringer 
samt indsamlede købsdata vedr. Borger-
scenen kan der nu drages de første spæde 
konklusioner. Erfaringer kan splittes op 
på salg til Borgerforestillinger og BORGER-
TORSDAGE.

Borgerforestillinger
Data peger på, at forestillingsemne og 
indhold er afgørende for hvilke publi-
kumsgrupper, der tiltrækkes. 30% af bil-
letterne til forestillingen 9220: PORTRÆT 
AF EN BYDEL er bestilt af borgere fra 
postnummer 9220 eller Himmerland. Det-
te er en markant højere andel af billetter 
til dette område end ved teatrets andre 
forestillinger, hvor andelen af borgere fra 
9220-området ligger på 11%.

82% af billetkøberne har blot bestilt billet-
ter til én BORGERTORSDAG. 6% har bestilt 
billetter til mere end to BORGERTORSDAGE.

Med udgangspunkt i ovenstående data kan 
det beregnes, at kun 4% af billetkøberne 
har bestilt billetter til både forestilling/er 
og BORGERTORSDAG/E, hvilket vidner om, 
at der ikke kan påvises en tendens til, at 
gæster, der har bestilt billet til en forestil-
ling på Borgerscenen også bestiller billet til 
en BORGERTORSDAG, eller omvendt.

Under mål 5 står beskrevet nogle af de PR-
mæssige resultater, som vi indtil videre 
har kortlagt i forbindelse med Theatron-
projektet.

mÅl 7
Aalborg Teater vil åbne sig over for andre 
teatre og projektteatre uden egen scene.

Aalborg Teater er udfordret af at have en 
ekstrem høj udnyttelse af sine scener og 
sceneområder, hvorfor det kun i et begræn-
set omfang vil være muligt at stille scener-
ne til rådighed for andre teatre. Oftest vil 
det være nødvendigt at lukke teatrets egen 
forestilling ned nogle dage for at skabe 
rum til forestillinger fra andre teatre.

Den 27. februar 2014 havde VINTERREJSE 
premiere på Aalborg Teater i co-produktion 
med Holland House. VINTERREJSE blev en 
teaterkunstnerisk oplevelse på allerhøjeste 
niveau, hvor instruktør Jacob F. Schokking 
i samarbejde med nogle af de mest talent-
fulde aktører på den danske teater- og ope-
rascene, gav sig i kast med Jelineks på én 
gang vanvittige og fantastiske tekst. Fore-
stillingen er et eksempel på, hvordan to 
meget forskellige teatre kan nå mere ved 
at samproducere; Aalborg Teater opnåede 
en forestilling, der i både det visuelle, grafi-
ske og musisk udtryk adskilte sig meget fra 
tidligere produktioner på teatret.

Louise Schouw Teater præsenterede ET ÅR 
MED MAGISK TÆNKNING med Lane Lind. 
Forestillingen blev spillet på forscenen på 
Store Scene i perioden med familieforestil-
lingen SNEDRONNINGEN. Da teatret de 
seneste år har spillet en familieforestilling 
i december måned, ville vi prøve at tilbyde 
vores mere voksne publikum et alternativ i 
denne periode, der var dog ikke så stort et 
salg som forventet.

Betty Nansen Teater præsenterede ONDT 
BLOD. I forbindelse med opførelse af denne 
forestilling var det nødvendigt at lave re-
striktioner for scenografien til den efterføl-
gende forestilling på Lille Scene, da det for 
begge forestillingers gennemførsel var nød-
vendigt at benytte sig af samme grundsce-
nografi, hvis det skulle være muligt at 
presse gæstespillet ind på teatrets scener i 
den i forvejen tætpakkede produktionsplan. 

Beretning
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9220: portrÆt Af en Bydel
Instruktør.og.koncept>Therese.Willstedt
Scenograf>Johanne.Eggert
Lysdesigner.og.koncept>.
Mårten.K..Axelsson
Lyddesigner>Aske.Bergenhammer.Hoeg
Musik.af>Den.Magnetiske.Ørn
Videokonsulent>Turpin.Djurhuus

Instruktørassistent>Amalie.M..Klitgaard
Filminstruktion>Laurits.Jensen-Flensted..
og.Therese.Willstedt
Fotograf>Laurits.Flensted-Jensen
Klipper>Anders.Skov
Tonemester>Mira.Elisabeth.Falk
Film.produceret.af>Bread.and.Butter

Vitello
Forfatter>Kim.Fupz.Aakeson
Komponist>Lars.Fjeldmose
Dramatisering>Gunvor.Reynberg
Instruktør>Louise.Schouw
Koreograf>Katrine.Engberg

Scenograf>Kirsten.Victoria.Lind
Kapelmester>Jacob.Rose
Musikkonsulent>Gunhild.Kjær
Lysdesigner>Mads.Nielsen
Lyddesigner>Jonas.Hvid

medVirkende:
på scenen:.Jeanet.Kaptain,.Samir.El.

Omar,.Bjarne.B..Kristensen,.Sara.Diana.
Fayed,.Lise.Jerup.og.Mette.Jeppesen

på film:.Poul,.Per,.Toma,.Hakan,.
Ibramhim,.Flemming.og.Preben

medVirkende:
Caspar.Juel.Berg

Laura.Kold
Malin.Rømer.Brolin-Tani

Allan.Helge.Jensen.
musikere:Jacob.Rose,.Erik.Christensen,.

Thomas.Hamilton.og.Tom.Bilde
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Beretning
Nørrebro Teater spillede DJØF MED 
LØG(N), også denne forestilling blev gen-
nemført på forscenen på Store Scene. 
Dette krævede, at to forestillinger af 
INDENFOR MURENE blev lukket ned i de 
dage, hvor vi havde gæstespil fra Nørrebro 
Teater. Om formiddagen blev der i samme 
periode stadig gennemført skoleforestil-
linger på Store Scene.

Teatret arbejder endvidere intensivt med 
at etablere andre samarbejdskonstella-
tioner og indgå samarbejde med andre 
parter, og derfor vil det også såvel i sæ-
son 2014/15 som 2015/16 være muligt at 
se samproduktioner med Aalborg Teater 
andre steder i landet.

 
mÅl 8
Aalborg Teater kan samarbejde med  
Folketeatret om turnéforestillinger.

Der har ikke i sæson 2013/14 været kon-
krete initiativer på dette område.

 
mÅl 9
Aalborg Teater vil afdække og udnytte 
mulighederne for samarbejde med de 
kunstneriske uddannelser.

På Aalborg Teater uddannes løbende elever 
og praktikanter, og i sæson 2013/14 arbej-
dedes ekstraordinært på at udvikle og kva-
lificere Aalborg Teaters bidrag til teater- og 
tekniker-skolernes uddannelser. Dette var 
især gældende på den tekniske side, hvor 
behovet for etablering af en egentlig teater-
maleruddannelse har vist sig presserende. 
Derfor har Aarhus Teater, Odense Teater 
og Aalborg Teater i samarbejde ansat en 
teatermalerelev, der startede 01.08.13 på 
Aalborg Teater, og som senere i sin elevpe-
riode skal opholde sig på de andre teatre.  

I sæsonen har Aalborg Teater desuden haft 
en elev fra teater-, udstillings- og event-
teknikeruddannelsen på EUC Nord og en 
skrædderelev fra TEKO i Herning. Derudover 
har der været en elev fra Statens Scene-

kunstskole, to elever fra Syddansk Musik-
konservatorium og skuespillerskole, en elev 
fra Aarhus Teaters Skuespilleruddannelse 
og to elever fra Det Danske Musicalakade-
mi. Endelig har der været en instruktørelev 
fra Statens Scenekunstskole.

Samarbejdet med Aalborg Universitets 
arkitektur- og designuddannelse fortsatte 
i sæson 2013/14, og teatret har fået nye 
spændende bud på, hvordan et nyt teater 
kunne se ud.

Med en relancering af KONVERSATOR blev 
der holdt fast i samarbejdet med de stude-
rende fra Jydsk Musikkonservatorium.

Endelig har der været flere ulønnede prak-
tikanter på kortere og længere praktikop-
hold på teatret.

mål 10
Aalborg Teater vil skabe rum for kunstne-
riske satsninger gennem en bæredygtig 
økonomi.

En attraktiv arbejdsplads består af mange 
forskellige forhold. Aalborg Teater arbejder 
bevidst med at etablere og vedligeholde et 
godt, åbent og dialogpræget arbejdsmiljø, 
hvilket også afspejles i Samarbejdsudvalg 
og Arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes prioriteres 
fokus på såvel det fysiske som det psykiske 
arbejdsmiljø, for på den måde hele tiden 
at sikre gode arbejdsvilkår. Således kunne 
teatret efter et uanmeldt besøg fra Arbejds-
tilsynet i efteråret 2013 glæde sig over at få 
en grøn smiley for vores arbejdsmiljø.

En synlig og deltagende bestyrelse, der 
såvel internt som eksternt arbejder for og 
deltager i teatrets aktiviteter, er et gode, og 
teatret påskønner den både gode, kritiske 
og konstruktivt samarbejdende bestyrelse. 

Det er afgørende for Aalborg Teater, at be-
styrelse og ledelse fastholder dialogen med 
politikere og bevilligende myndigheder 
omkring hele tilskudsområdet, ikke mindst 
set i lyset af det efterhånden presserende 
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ondt Blod
Forfattere>Nurkan.Erpulat.og.Jens.Hillje
Instruktør>Kamilla.Bach.Mortensen
Scenograf>Allan.Frausing

medVirkende:
Anette.Støvelbæk
Hadi.Ka-koush
Zaki.Youssef
Şiir.Tilif
Zainab.Ahmed
Besir.Zeciri
Stefan.Pagels
Sercan.Yunus.Demir
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behov for at sikre bedre/moderne facili-
teter såvel publikums- som produktions-
mæssigt for Aalborg Teater. 

Endvidere står Aalborg Teater desværre 
endnu engang til at miste sin særbevilling 
på 2,0 mio. DKK fra finansåret 2016, hvorfor 
en forhandling med de bevilligende myn-
digheder allerede på nuværende tidspunkt 
vil være påkrævet. 

En økonomisk solid platform sikrer en 
større risikovillighed i nye udviklingsom-
råder og er af afgørende betydning i både 
den kortsigtede og den langsigtede profile-
ring af teatret.

BeretningAltid for AAB
Forfatter>Henrik.Szklany
Instruktør>Minna.Johannesson
Scenograf>Jonas.Fly.Filbert
Lysdesigner>Andrew.Tristram
Lyddesigner>Jonas.Hvid

medVirkende:
Martin.Ringsmose
Steffen.Eriksen
Andreas.Jebro
Allan.Helge.Jensen
Jakob.Hannibal
Caspar.Juel.Berg
Marianne.Høgsbro
Anders.Manley*

Børnestatister:.Nicklas.
Rishøj.og.Viktor.Ringsmose

*Praktikant.fra.Skuespiller-.
..skolen.ved.Aarhus.Teater
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Resultatopgørelse
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Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i 	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

1 Drifts tils ku d 42.700.000 42.700.000 0 42.800.000

2 Form idlingstilskud 3.751.493 3.300.000 451.493 3.300.000
3 Andre	  ti lskud 587.837 400.000 187.837 191.330
4 Billetindtægter 8.588.809 7.900.000 688.809 7.866.844
5 Øvr ige	  indtægter 2.154.184 1.635.000 519.184 1.567.761

Egen in dtægter 	  i	  a lt 15.082.323 13.235.000 1.847.323 12.925.935

In dtægter 	  i	  a lt 57.782.323 55.935.000 1.847.323 55.725.935

Fordelte	  produktionsom kostninger 5.002.837 4.050.000 -‐952.837 5.170.978
Fælles	  produktionsom kostninger 	   325.453 310.000 -‐15.453 270.149

6 D irek te	  produ k tion som k .	  i	  a lt 5 .328.290 4.360.000 -‐968.290 5.441.127

K unstner isk	  scenepersonale	   17.514.259 17.620.000 105.741 16.741.024
Sceneteknisk	  personale	   13.242.598 12.910.000 -‐332.598 12.319.496
Bygningsdr ift 2.123.744 2.055.000 -‐68.744 2.196.813
Bestyrelse 330.000 330.000 0 330.000
Ledelse	  i 	  øvr igt 2.693.416 2.710.000 16.584 2.643.686
Adm inistrativt	  personale 2.914.604 2.955.000 40.396 2.408.259
Salgspersonale 3.165.826 2.960.000 -‐205.826 2.837.538
Reguler ing	  af	  fer iepengeforpligtelse 151.000 0 -‐151.000 273.000

7 Person a leom kos tn in ger 	  i	  a lt 42.135.447 41.540.000 -‐595.447 39.749.816

8 Salgsom kostninger 3.201.639 2.980.000 -‐221.639 3.061.813
9 Ejendom som kostninger 3.147.997 3.065.000 -‐82.997 3.344.924
10 Rejseom kostninger 274.255 260.000 -‐14.255 334.140
11 Repræsentationsom kostninger 117.707 150.000 32.293 122.465
12 Adm inistrationsom kostninger 1.584.596 1.655.000 70.404 1.491.921

Øv rige	  om kos tn in ger 	  i	  a lt 8 .326.194 8.110.000 -‐216.194 8.355.263

Resu lta t	  før 	  a fs k r iv n in ger 1.992.392 1.925.000 67.392 2.179.729

13 Afskr ivninger 1.157.562 1.250.000 92.438 1.215.337

Resu lta t	  før 	  fin an s ier in g 834.830 675.000 159.830 964.392

14 Finansier ing -‐162.720 -‐130.000 -‐32.720 -‐290.676

Resu lta t 672.110 545.000 127.110 673.716

Opsum m er ing:
Indtægter 	  i 	  alt 57.782.323 55.935.000 1.847.323 55.725.935
Om kostninger 	  i 	  alt -‐57.110.213 -‐55.390.000 -‐1.720.213 -‐55.052.219

Resu lta t 672.110 545.000 127.110 673.716
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AKT IV ER
30.06.14 30.06.13

N ote D K K D K K

Ejendom m e 27.691.796 27.732.490
D r iftsm idler 1.036.503 1.438.033

15 An lægsak tiv er 	  i	  a lt 28.728.299 29.170.523

T ilgodehavende	  m om s 140.432 270.491
Andre	  tilgodehavender 766.082 504.706
Forudbetalte	  om kostninger 1.105.552 1.180.976

T ilgodeh avende	  i	  a lt 2 .411.826 1.970.223

	   K assebeholdning 12.233 12.093
Indestående	  i	  pengeinstitut 12.923.465 12.875.972

L ik v ide	  beholdn in ger 	  i	  a lt 12.935.698 12.888.065

Om sætn in gsak tiv er 	  i	  a lt 15.347.524 14.858.288

A k tiv er 	  i	  a lt 44.075.823 44.028.811
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PA SS IV ER
30.06.14 30.06.13

N ote DK K DK K

Reserve	  for 	  opskr ivning 8.197.700 8.197.700
Over før t	  resultat 7.476.361 6.804.251

16 Egen kapita l	   i	  a lt 15.674.061 15.001.951

17 Lån,	  kreditinstitutter 5.956.995 6.344.507
18 Lån,	  offentlige 2.886.608 2.886.608

	   L an gfr is tede	  gæ lds forpligtels er 	  i	  a lt 8 .843.603 9.231.115

17 K ortfr istet	  del	  af	   lån ,	  kreditinstitutter 402.132 392.046
	   Forudbetalt	  ti lskud 11.078.725 10.850.000

Fer iepengeforpligtelse 4.751.000 4.600.000
Forudfaktureret 1.459.455 1.528.215

	   Skyldige	  om kostninger 991.886 1.531.654
	   Skyldig	  løn	  m .v. 874.961 893.830

Kortfr is tede	  gæ lds forpligtels er 	  i	  a lt 19.558.159 19.795.745

Gæ lds forpligtels er 	  i	  a lt 28.401.762 29.026.860

Pas s iv er 	  i	  a lt 44.075.823 44.028.811

19 Leasingforpligtelse
20 Sikkerhedsstil lelser  
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2013/14 2012/13
DK K DK K

Å rets 	  resu lta t 672.110 673.716

Reguler inger :
Årets	  afskr ivninger 1.157.562 1.215.337
Forskydning	  i 	  ti lgodehavender -‐441.603 -‐270.294
Forskydning	  i 	  m odtagne	  forudbetalinger 228.725 -‐106.250
Forskydning	  i 	  skyldige	  om kostninger 	  m .v. -‐476.397 819.700

Driften s 	  pen ges trømm e 1.140.397 2.332.209

Bygninger -‐453.499 -‐276.655
D r iftsm idler -‐261.839 -‐560.988

In ves ter in gern es 	  pen ges trømm e -‐715.338 -‐837.643

Afdrag	  på	  gæld	   (netto) -‐377.426 -‐352.346

F in an s ier in gen s 	  pen ges trømm e -‐377.426 -‐352.346

Å rets 	  pen ges trømm e	  i	  a lt 47.633 1.142.220

L ikvide	  beholdninger 	  pr im o 12.888.065 11.745.845

L ik v ide	  beholdn in ger 	  u ltim o 12.935.698 12.888.065
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstem-
melse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og admini-
strative forhold for modtagere af driftstil-
skud fra Kulturministeriet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret 
i forhold til foregående år.

GENERELT
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i 
takt med, at de indtjenes. I resultatopgørel-
sen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde den selvejende institu-
tion, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
Forpligtelser indregnes i balancen, når de 
er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved 
første indregning måles aktiver og forplig-
telser til kostpris. Efterfølgende måles akti-
ver og forpligtelser, som beskrevet neden-
for for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til 
forudsigelige tab og risici, der fremkom-
mer, inden årsregnskabet aflægges, og som 
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede 
på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Indtægter ved billetsalg og sponsoraftaler 
indregnes i resultatopgørelsen i den sæ-
son, de vedrører. Nettoomsætning opgøres 
ekskl. moms og rabatter.

Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 
tilsigter, at der sker systematisk afskriv-
ning over aktivernes forventede brugstid. 
For den selvejende institution er anvendt 
følgende brugstider og restværdier:

 Brugstid Restværdi

Bygninger 30 – 40 år 40%

Driftsmateriel  
og inventar 3 – 5 år 0%

Grunde afskrives ikke.

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inven-
tar med kostpris på under t.DKK 25 pr. stk. 
indregnes i resultatopgørelsen i anskaf-
felsesåret. Småaktiver der er en del af en 
større samlet enhed indregnes dog som 
aktiv og afskrives.
 
Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes ren-
teindtægter og renteomkostninger samt 
kursregulering af fremmed valuta.

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster omfatter indtægter 
og omkostninger, der fremkommer som 
følge af begivenheder eller forhold, der 
klart adskiller sig fra resultatet af den selv-
ejende institutions ordinære drift, og som 
derfor ikke kan forventes at forekomme 
ofte eller regelmæssigt.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen 
til kostpris med tillæg af opskrivninger og 
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med fradrag af akkumulerede afskrivnin-
ger eller til genindvindingsværdien, hvor 
denne er lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen 
samt omkostninger direkte tilknyttet an-
skaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til brug.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af ma-
terielle anlægsaktiver opgøres som forskel-
len mellem salgsprisen med fradrag af 
salgsomkostninger og den regnskabsmæs-
sige værdi på salgstidspunktet.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til på-
lydende værdi med fradrag af nedskrivning 
til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgø-
res på grundlag af en individuel vurdering 
af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er ind-
regnet under aktiver, omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.

Egenkapital
Opskrivning af ejendom indregnes under 
egenkapitalen i reserve for opskrivning.

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til 
kostpris på tidspunktet for stiftelse af 
gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsfor-
pligtelserne måles herefter til amortiseret 

kostpris, hvor kurstab og låneomkostnin-
ger fordeles over løbetiden på grundlag 
af den beregnede, effektive rente på tids-
punktet for stiftelse af gældsforholdet. 

Kortfristede gældsforpligtelser måles lige-
ledes til amortiseret kostpris, hvilket nor-
malt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indreg-
net under forpligtelser, omfatter modtagne 
indbetalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den 
indirekte metode og viser pengestrømme 
fra driften, investeringer, finansiering og 
ændring i årets pengestrømme samt likvi-
diteten ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som 
årets resultat, reguleret for ikke likvide 
driftsposter, betalte selskabsskatter samt 
ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter 
køb og salg af anlægsaktiver reguleret for 
ændringer i tilhørende tilgodehavender 
og gæld.

Pengestrømme fra finansiering omfat-
ter finansiering fra og udbetalt udbytte til 
kapitalejere samt optagelse af og afdrag på 
langfristede gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning 
sammensætter sig af likvide beholdninger.
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1.	  D r ifts tils kud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

D r iftstilskud,	  K ulturm inister iet 42.700.000 42.700.000 0 42.800.000

I	  alt 42.700.000 42.700.000 0 42.800.000

 
I forbindelse med godkendelse af finanslov 2014 blev det besluttet at pålægge institutio-

nerne en dispositionsbegrænsning. I den forbindelse blev der fratrukket Aalborg Teaters 

bevilling t.DKK 100. 
 
 
 
 
2.	  F orm idlin gs tils kud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Form idlingstilskud 3.751.493 3.300.000 451.493 3.300.000

I	  alt 3.751.493 3.300.000 451.493 3.300.000

 
Forhøjelse af formidlingstilskud på t.DKK 451 på baggrund af ny beregningspraksis grundet 

ændret bekendtgørelse om formidlingstilskud. Den nye bekendtgørelse indebærer, at for-

midlingstilskuddet tildeles bagudrettet på baggrund af faktisk antal publikum og ikke efter 

tidligere praksis. Den ændrede bevillingspraksis har stor positiv indflydelse på tildeling af 

formidlingstilskud til Aalborg Teater i sæson 2013/14. 

 

Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelse og vejledning opstillede prin-

cipper, i sæson 2013-14 har minimumsprisen for en billet ikke været under DKK 32 eksklu-

siv moms og gebyr. Dog er kravet til minimumsrabat på DKK 30 ikke opfyldt for 379 af de 

rabatterede billetter. 

 

Aalborg Teater har i alt anvendt DKK 6.020.137 eks. moms til nedbringelse af billetpriser og 

således er det fulde tildelte billetformidlingstilskud på kr. 3.751.493 til dette formål og ikke 

til administration og markedsføring af formidlingsordningen. Den specifikke beregning kan 

ses i nedenstående tabel. 

2013/14

DKK 3.751.493 til dette formål og ikke
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2. Formidlingstilskud -  fortsat  - 
 

 
PG A Billet-  PG B Billet- 

 Formidlingstilskud Antal  indtægt  Rabat A Antal  indtægt Rabat B 

       
Rabat til børn og unge  
 under 25 12.864 677.467 2.100.936 11.508 617.791 1.407.426 

Abonnementsrabat 10.897 1.769.956 1.041.206 8.230 1.036.788 750.874 

Andre rabattyper i alt 3.820 391.350 322.002 4.040 343.686 243.499 

 
 

 
 PG C  Billet-   PG D  Billet- 

 Formidlingstilskud Antal   indtægt   Rabat C  Antal   indtægt  Rabat D 

       
Rabat til børn og unge  
 under 25 1.467 72.806 68.013 379 18.150 3.074 

Abonnementsrabat 1.306 74.096 75.128 - - - 

Andre rabattyper i alt 728  20.503  8.388  16  1.192  -408  

 
 
 

 
Total  Billetindtægt Rabat total 

Formidlingstilskud i alt 
antal 

publikum 
beløb ekskl. 

moms 
ekskl. 
moms 

    
Rabat til børn og unge under 25 26.218 1.386.215 3.579.448  
Abonnementsrabat 20.433 2.880.840 1.867.208 
Andre rabattyper i alt* 8.603 756.732 573.481 

I alt 55.254 5.023.787 6.020.137 

    
Fribilletter 8.548   
Sponsorbilletter 1.723   
Øvrige billetter 21.824   

Billetter i alt 87.349   

  

  
* Andre rabattyper udgøres af; studerende over 25 år, grupperabat, familiebilletter voksne, ældresagen, DJØF, 
  Ledsager, Last Minute, kampagner, gæster 

 
 
Den samlede andel af rabatterede billetter udgør 63%.  
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3.	  A ndre	  tils kud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Aalborg	  K omm une,	  K ulturaftale 0 0 0 80.000
T heatron 587.837 400.000 187.837 111.330

I	  alt 587.837 400.000 187.837 191.330

Tilskud på t.DKK 588 fra EU til Theatronprojektet. I henholdsvis 2013/14 og 2014/15 afvik-

ler Aalborg Teater størstedelen af de kunstneriske aktiviteter, og teatret indregner derfor 

den største andel af EU-tilskuddet i disse to sæsoner. 
 
 
 
 
4.	  Billetin dtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Billetsalg 8.096.160 7.300.000 796.160 7.452.936
C afétilbud -‐139.798 -‐100.000 -‐39.798 -‐205.302
K undegebyrer 605.904 600.000 5.904 589.672
Egne	  gavekort	  m .m . 26.543 100.000 -‐73.457 29.538

I	  alt 8.588.809 7.900.000 688.809 7.866.844

 
Større indtægter på billetsalg end budgetteret på t.DKK 796. Samtidig med, at der har væ-

ret en større andel fribilletter end tidligere, er det lykkedes at skabe en større indtjening 

end budgetteret. Der har været et større salg grundet flere aktiviteter end budgetteret, da 

øvrige aktiviteter ikke har været indregnet i budget. Det drejer sig om CAROLINE HEN-

DERSSON, ET ÅR MED MAGISK TÆNKNING, ONDT BLOD, DJØF MED LØG(N). 

 

Større salg over billetsystemet til cafeen, indtægter og udgifter modsvarer hinanden.  
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5.	  Øv r ige	  in dtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Leje	  + 	  forpagtningsafgift,	  cafe 150.000 150.000 0 99.707
Sponsorater 1.115.000 1.025.000 90.000 997.900
Gaver 	  fra	  fonde 283.550 350.000 -‐66.450 406.250
Andre	  indtægter 605.634 110.000 495.634 63.904

I	  alt 2.154.184 1.635.000 519.184 1.567.761

 
Forøget indtægt på t.DKK 50 i forhold til foregående sæson. Merindtægt skyldes ny forpag-

ter pr. 01.01.13. 

 

En positiv afvigelse i sponsorindtægter på t.DKK 90 i forhold til budget og en stigning på 

12% i forhold til foregående sæson. Det viser, at det er lykkedes at fastholde og udvide 

stigningen i antallet af sponsorater til teatret. Antallet af sponsorer ligger på 34, dertil 

kommer forestillingssponsorater.  

 

En mindre indtægt i gaver fra fonde på t.DKK 66. 

 

En merindtægt på andre indtægter på t.DKK 496. De forøgede indtægter stammer dels fra 

et samarbejde med Boligforeningen Himmerland, dels fra Holland House i forbindelse med 

samarbejdsforestillingen VINTERREJSE og dels fra Reumertprisen 2014 for Årets bedste 

Musikforestilling. 
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6.	  D irek te	  produ k tion som kos tn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Musik,	  noder ,	  rollehæfter 173.997 120.000 -‐53.997 295.557
Dekorationer ,	  kostum er ,	  m øbler 	  m .m . 3.421.424 2.930.000 -‐491.424 3.452.147
Fofatter -‐	  og	  oversætter 	  rettigheder 1.407.416 1.000.000 -‐407.416 1.423.274

Fordelte	  produktionsom k.	  i 	  alt 5.002.837 4.050.000 -‐952.837 5.170.978

Lastbil,	  truck	  m .m . 67.382 60.000 -‐7.382 65.215
Sm åanskaffelser 3.881 0 -‐3.881 0
Lys,	  dr ift 129.818 150.000 20.182 106.566
Lyd,	  dr ift 124.372 100.000 -‐24.372 98.368

Fælles	  produktionsom k.	   i 	  alt 325.453 310.000 -‐15.453 270.149

I	  alt 5.328.290 4.360.000 -‐968.290 5.441.127

Afregning af rettigheder forøget med t.DKK 407 da rettighedsbetaling af øvrige aktiviteter 

ikke har været indregnet i budget. 

 

Forøgede udgifter på dekorationsbudgettet primært i forbindelse med forestillingen VIN-

TERREJSE og forestillingen SNEDRONNINGEN. De forhøjede produktionsudgifter på VIN-

TERREJSE modsvares af forøgede indtægter fra samme forestilling. 
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7.	  Person a leom kos tn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

K unstner isk	  scenepersonale 17.514.259 17.620.000 105.741 16.741.024
Sceneteknisk	  personale 13.242.598 12.910.000 -‐332.598 12.319.496
Bygningsdr ift 2.123.744 2.055.000 -‐68.744 2.196.813
Bestyrelseshonorar 330.000 330.000 0 330.000
Ledelse	  i 	  øvr igt 2.693.416 2.710.000 16.584 2.643.686
Adm inistrativt	  personale 2.914.604 2.955.000 40.396 2.408.259
Salgspersonale 3.165.826 2.960.000 -‐205.826 2.837.538
Reguler ing	  af	  fer iepengeforpligtelse 151.000 0 -‐151.000 273.000

I	  alt 42.135.447 41.540.000 -‐595.447 39.749.816

 
I alt en merudgift på personaleudgifter på t.DKK 2.386 i forhold til sæson 2012/13, merud-

gift skyldes primært ekstraordinære udgifter på baggrund af langtidssygdom, endvidere 

opnormering af en medarbejder i regi/malersal samt projektansættelse af medarbejdere til 

Borgerscenen, samt flere musikforestillinger end normalt 

 

Mindreudgift på det kunstneriske personale på t.DKK 106 i forhold til budget (modsvares af 

forøgede udgifter til lejligheder), og en merudgift på det kunstneriske personale på t.DKK 

773 i forhold til sæson 2012/13. Merudgifter er dels i forhold til ekstraordinær sygdom 

blandt musikere og dels på baggrund af opnormering af dramaturgisk personale, hvor 50% 

af opnormeringen er i forhold til Borgerscenen og  50% opnormering i forhold til dramatur-

giat. 

 

Merudgift på teknisk personale på t.DKK 333 i forhold til budget, og en merudgift på t.DKK 

923 i forhold til sæson 2012/13. Merudgift skyldes dels ekstraordinær sygdom og dels op-

normering af personale i regi- og malerafdelingen med i alt en medarbejder, samt en tids-

begrænset ansættelse af en projektkoordinator til Borgerscenen (2-årig kontrakt). 

 

Merudgift i bygningsdriftspersonale på baggrund af langtidssygdom og efterfølgende nyan-

sættelse på t.DKK 69. 

 

Merudgift på salgspersonale på t.DKK 206 grundet langtidssygdom. 

 

Merudgift på t.DKK 150 på regulering af feriepengeforpligtigelsen på baggrund af flere fast-

ansatte i forhold til sæson 2012/13. 
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8.	  S a lgsom kos tn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Annoncer 747.326 800.000 52.674 805.199
Plakater 	  og	  brochurer 534.352 650.000 115.648 615.207
Fotografer ing 351.032 140.000 -‐211.032 241.211
Billetnet	  gebyr 372.694 300.000 -‐72.694 382.777
Øvr ige	  salgsom kostninger 	   997.595 860.000 -‐137.595 869.349
Refusion,	  kørsel	  skoleforestil l ing 173.057 180.000 6.943 131.903
Arbejdstøj	  /	  uniform er 25.583 50.000 24.417 16.167

I	  alt 3.201.639 2.980.000 -‐221.639 3.061.813

Der har været et skift i PR-indsatsen, hvilket betyder, at der har været færre udgifter til 

annoncer på t.DKK 53 og færre udgifter til plakater og brochure på t.DKK 116. I stedet har 

der været anvendt t.DKK 211 mere til fotografering samt t.DKK 138 til øvrige salgsomkost-

ninger. Desuden er der på grund af øget billetsalg forøgede udgifter til billetgebyr på t.DKK 

73.  I alt har der været anvendt t.DKK 222  mere til salgsomkostninger end budgetteret. 
 
 
 
9.	  E jen dom som kos tn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Forsikr ing,	  bygning 118.839 160.000 41.161 123.648
El,	  vand,	  varm e,	  kloak,	  renovation 940.570 905.000 -‐35.570 923.750
Vagt,	  A larm ,	  Falck 103.617 160.000 56.383 118.154
Rengør ing	  og	  kantine 197.470 190.000 -‐7.470 154.677
Reparation	  og	  vedligehold	  af	  
	   	   	   	  bygninger 645.836 600.000 -‐45.836 884.595
Sm åanskaffelse	  inventar 227.878 250.000 22.122 233.788
Lejem ål,	   lager 	  og	  lejl igheder 913.787 800.000 -‐113.787 906.312

I	  alt 3.147.997 3.065.000 -‐82.997 3.344.924

Færre udgifter til forsikring t.DKK 41, forøgede udgifter på el på t.DKK 36. Færre udgifter på 

Vagt og Alarm.  Rengøring- og kantineposter skal ses samlet og har i alt et lille merforbrug 

på t.DKK 7. Merforbrug på reparation og vedligeholdelse på t.DKK 46 – primært relateret til 

udskiftning af linoleum i kantinen. Færre anskaffelser på t.DKK 22. Merforbrug på lager og 

lejemål på t.DKK 114 – primært relateret til længerevarende sygdom, hvilket har nødven-

diggjort, at teatret har skullet finde lejelejligheder til erstatningspersonale. 
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10.	  Rejs eom kos tn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

T jenesterejser 194.820 220.000 25.180 278.766
Studierejser 79.435 40.000 -‐39.435 55.374

I	  alt 274.255 260.000 -‐14.255 334.140

 
Udvidelse af dramaturgiat har medført forøgede rejseudgifter i forbindelse med studierej-

ser til andre teatre på t.DKK 14. 

 
 
 
 
11.	  Repræsen tation som kos tn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Repræsentation 101.779 120.000 18.221 107.135
Gaver ,	  blom ster 	  m .v. 15.928 30.000 14.072 15.330

I	  alt 117.707 150.000 32.293 122.465

 
Færre udgifter på i alt t.DKK 32. 
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12.	  A dm in is tra tion som kos tn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Forsikr ing,	  personale 225.390 220.000 -‐5.390 216.603
K ontingenter 	  og	  abonnem enter 82.408 75.000 -‐7.408 83.082
K ontorhold 123.056 110.000 -‐13.056 116.669
T elefon	  og	  Internet 157.983 130.000 -‐27.983 149.763
Porto,	  fragt	  og	  gebyrer 78.175 30.000 -‐48.175 64.980
Sm åansk.,	  rep.	  og	  vedligehold ,	   IT 124.177 125.000 823 111.245
K onsulentass.,	  økonom i	  og	  personale 303.275 490.000 186.725 451.726
Personale,	  sundhed	  m .m . 295.612 250.000 -‐45.612 230.805
Arbejdstøj	  og	  uniform er 35.096 40.000 4.904 30.921
K ursusudgift 156.318 175.000 18.682 113.716
D iverse 3.106 10.000 6.894 -‐77.589

I	  alt 1.584.596 1.655.000 70.404 1.491.921

 
Forøgede udgifter på telefon og internet på t.DKK 28, forøgede udgifter på porto, fragt og 

gebyrer – primært på baggrund af ændret posteringspraksis på fragtomkostninger på t.DKK 

48, færre udgifter på konsultativ assistance på t.DKK 187. Forøgede udgifter på personale 

på t.DKK 46 – heraf er de t.DKK 40 relateret til den vundne Reumertpris for Årets Bedste 

Musikforestilling, endelig t.DKK 19 færre udgifter til kurser. 
 
 
 
 
13.	  A fs k r ivn in ger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Afskr ivninger ,	  bygning 494.193 500.000 5.807 479.230
Afskr ivninger ,	  dr iftsm idler 663.369 750.000 86.631 736.107

I	  alt 1.157.562 1.250.000 92.438 1.215.337

 
I alt er anvendt t.DKK 92 mindre end budgettet primært på grund af anskaffelsestidspunkt 

på de indkøbte aktiver. 
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14.	  F in an s ier in g

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb	  i	  D K K 2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

Renteindtægter 63.794 70.000 -‐6.206 54.090
Renteudgifter -‐226.514 -‐200.000 -‐26.514 -‐344.766

I	  alt -‐162.720 -‐130.000 -‐32.720 -‐290.676

 
En merudgift på t.DKK 33 dels på baggrund af færre renteindtægter på t.DKK 6 og dels for-

øgede omkostninger på t.DKK 27, primært på grund af at ikke var taget højde for amortise-

ring af låneudgifter. 
 
 
 
 
15.	  A n lægsak tiv er

D r ifts-‐
Beløb	  i	  D K K Ejendom m e m idler I	  alt

K ostpr is	  pr im o 30.468.021 3.962.168 34.430.189
Årets	  ti lgang 453.499 261.839 715.338
Årets	  afgang 0 -‐51.566 -‐51.566

K ostpr is	  ultim o 30.921.520 4.172.441 35.093.961

Opskr ivninger 	  pr im o 8.197.700 0 8.197.700

Opskr ivninger 	  ultim o 8.197.700 0 8.197.700

Afskr ivninger 	  pr im o 10.933.231 2.524.135 13.457.366
Årets	  afskr ivninger 494.193 663.369 1.157.562
Afskr ivninger 	  vedr .	  afgang 0 -‐51.566 -‐51.566

Afskr ivninger 	  ultim o 11.427.424 3.135.938 14.563.362

Regnskabsm æssig	  værdi 27.691.796 1.036.503 28.728.299

Årets tilgang på ejendommen udgør t.DKK 453 og vedr. ombygning af sekretariat, PR-

kontor og dramaturgiat. Desuden udbygning af træk på Store Scene, ombygning af forsce-

nen samt loftskran i monteringshallen. 

 

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 262 og vedrører lamper samt lysanlæg, publi-

kumsstole til Borgerscenen, kølebord i kantinen, opvaskemaskine i cafeen, podietræ samt 

røgdykkerudstyr. 

at der ikke var taget højde for amortise-
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16.	  Egen kapita l

Reserve	  for Over ført
Beløb	  i	  D K K opskr ivning resultat I	  alt

Saldo	  pr .	  30.06.12 8.197.700 6.130.535 14.328.235
Årets	  resultat	  2012/13 0 673.716 673.716

Saldo	  pr .	  30.06.13 8.197.700 6.804.251 15.001.951
Årets	  resultat	  2013/14 0 672.110 672.110

Saldo	  pr .	  30.06.14 8.197.700 7.476.361 15.674.061

Egenkapitalen består dels af opskrivningshenlæggelse i bygninger på t.DKK 8.198 og frie re-

server på t.DKK 7.476. 
 
 
 
 
17.	  L ån ,	  k reditin s titu tter

30.06.14 30.06.13
DK K DK K

Lån,	  Nykredit 6.359.127 6.736.553
Heraf	  for fald	  indenfor 	  1	  år -‐402.132 -‐392.046

Langfr istet	  del	  af	  gæld	  til 	  kreditinstitutter 5.956.995 6.344.507

Forfald	  senere	  end	  5	  år 4.345.525 4.790.667

 
 
 
 
18.	  L ån ,	  offen tlige

30.06.14 30.06.13
DK K DK K

Staten	  (Nordjyllands	  Am t) 2.886.608 2.886.608

I	  alt 2.886.608 2.886.608

Lånet på de t.DKK 2.887 er halvdelen af et rente- og afdragsfrit lån, der blev givet af Staten 

og Nordjyllands Amt i forbindelse med nybygning på teatret i 1978. Staten har jf. vanlig 

praksis nedskrevet sin del af lånet til DKK 0, men grundet sammenfald med Kommunal-

reformen kunne Nordjyllands Amt ikke følge denne praksis og Staten overtog denne del af 

lånet. 
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19.	  L eas in gforpligtels e

D er 	  er 	  indgået	  leasingaftaler 	  om 	   3	  kopim askiner .	  Aftalerne	  udløber 	  den	  30.09.15.	  D en	  år lige	  leasing-‐
ydelse	  udgør 	  t.D K K 	  41.

20.	  S ikkerh eds s tillels er

T il	  sikkerhed	  for 	  gæld	  til 	  Nykred	  t .D K K 	  6.462	  er 	  givet	  pant	  i 	  grunde	  og	  bygninger ,	  hvis	  regnskabs-‐
m æssige	  værdi	  udgør 	  t.D K K 	  27.692.	  
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STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER 

Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener 
 

 
Regnskab Regnskab Budget Afvigelse   

 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14  

 
       
STORE SCENE       
Antal produktioner  4 4 4 0  produktioner  
Antal opførelser  127 127 133 -6  opførelser 
Belægningsgrad  84 88 85 3  % 
Værdibelægning  47 54 50 4  % 
Billetsalg  47.248 48.978 50.420 -1.442  billetter 
Billetpris, A 275 280 280 0  DKK 
Billetpris, B 225 230 230 0  DKK 
Billetpris, C 125 130 130 0  DKK 
Billetpris, D (børn) 65 70 70 0  DKK 

LILLE SCENE        
Antal produktioner  4 4 4 0  produktioner  
Antal opførelser  100 101 116 -15  opførelser 
Belægningsgrad  92 83 85 -2  % 
Værdibelægning  54 38 50 -12  % 
Billetsalg  9.862 8.983 10.362 -1.379  billetter 
Billetpris, B 225 230 230 0  DKK 

SKOLESCENE        
Antal produktioner  1 1 1 0  produktioner  
Antal opførelser  51 54 55 -1  opførelser 
Belægningsgrad  98 93 90 3  % 
Værdibelægning  90 95 90 5  % 
Antal billetter  22.205 22.949 22.077 872  billetter 
Billetpris, børn  65 70 70 0  DKK 
Billetpris, voksne  125 130 130 0  DKK 

ØVRIGE AKTIVITETER  
se beretning 

      

Antal produktioner  4 2 2 0  produktioner  
Antal opførelser  47 39 39 0  opførelser 
Belægningsgrad  98 84 85 -1  % 
Værdibelægning  33 43 50 -7  % 
Antal billetter  2.295 1.643 1.658 -15  billetter 
Billetpris, C 125 130 130 0  DKK 

GÆSTESPIL FRA  
AALBORG TEATER  

      

Antal opførelser  0 5 0 5  opførelser 
Antal billetter  0 301 0 301  billetter 

GÆSTESPIL FRA  
AALBORG TEATER 

      

Antal opførelser  5 12 3 9  opførelser 
Belægningsgrad  89 80 85 -5  % 
Værdibelægning  69 64 50 14  % 
Antal billetter  906 2.362 1.125 1.237  billetter 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse   

 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14  

 
Øvrige aktiviteter        
Antal opførelser  37 29 30 1  Opførelser 
Antal billetter  2.936 2.133 1.275 859  billetter 
Total        

Antal forestillinger 17 15 14 1  produktioner  
Antal egenproduktioner 13 11 11 0  produktioner 
Antal opførelser  367 367 376 -9  Opførelser 
Antal billetter  85.452 87.349 86.917 432  billetter 

Rundvisninger        
Antal rundvisninger  81 53 0 53  Gange 
Antal publikummer  1.720 1.325 0 1.325  Publikummer 
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Årsoversigt med statistiske nøgletal 

 
 
Følgende oversigt er udfyldt med numeriske regnskabstal og er derfor ikke korrigeret for 

prisniveau og inflation. Det betyder, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, men ikke 

desto mindre giver tabellen et overblik over, hvordan udviklingen har været. 

 

 
 Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 
Beløb i t.DKK  2013/14 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 

 

      
Omkostninger  54.110 55.789 53.546 53.512 51.963 53.327 
Afskrivninger 1.250 1.158 1.215 1.048 1.121 994 
Indtægter  13.335 15.082 12.926 12.274 11.333 10.340 
Driftstilskud  42.700 42.700 42.800 42.550 42.500 42.600 
Anlægstilskud/særlige tilskud 0  0 1.700 0 0 
       
Finansiering        
Renteindtægter  70 64 54 116 32 56 
Renteudgifter  200 227 345 491 524 639 

Årets resultat  545 672 674 1.589 256 -1.964 

    

  

  
Driftstilskud Kulturministeriet  42.700 42.700 42.800 42.550 42.500 42.600 
Egenindtægt  13.335 15.082 12.926 12.274 11.333 10.340 
heraf formidlingstilskud  3.300 3.751 3.300 3.100 3.000 2.600 

        
Antal opførelser  376 374 367 388 384 415 
Antal egenproduktioner  11 11 13 11 12 17 
Antal publikummer  
(afrundet) 

 
87.000 

 
87.000 

 
85.000 

 
83.000 

 
88.000 

 
92.000 

Vægtet belægningsprocent  85 88 88 85 84 79 
Vægtet værdibelægning  50 63 59 63 62 45 
Udgift pr. tilskuer (DKK) 636 655 644 657* 603 590 
Samlet driftstilskud pr.  
 tilskuer (DKK) 

 
491 

 
491 

 
503 

 
513* 

 
482 

 
463 

 

Udgift pr. tilskuer er i 2011/12 påvirket af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. 

 

 
 

*
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T im eløn/ T im eløn/
fore-‐ fore-‐

stil l ings-‐ Fast-‐ Årsværk, stil l ings-‐ Fast-‐ Årsværk,
ansat ansat faste ansat ansat faste

KUN ST N ER ISK 	  SC EN EPERSON A L E

D ram aturg -‐ 2 2 -‐ 1 1
Instruktører 9 1 1 8 1 1
Scenografer 10 0 0 9 1 1
K oreografer 3 -‐ -‐ 3 -‐ -‐
Skuespillere -‐ 18 18 -‐ 19 19
Gæsteskuespillere 18 -‐ -‐ 20 -‐ -‐
K or ,	  ballet,	  statister 28 -‐ -‐ 6 -‐ -‐
Musikere 15 1 1 10 1 1

I 	  a lt 83 22 22 56 23 23

SC EN ET EKN ISK 	  PERSON A L E

Produktionsleder -‐ 1 1 -‐ 1 1
Lysteknikere 5 4 4 3 4 4
Lydteknikere 3 4 4 1 4 4
Sceneteknikere 1 10 10 1 10 10
Sufflører 2 2 2 2 3 2,5
Regissører 1 6 6 1 4 4
Fr isør 3 1 1 2 1 1
Skræddere -‐ 4 4 -‐ 4 4
Påklædere 1 2 1,75 2 2 1,75
Malere -‐ 3 2,33 1 2 2

I 	  a lt 16 37 36,08 13 35 34,25

SERV IC EPERSON A L E

Bygningsdr ift -‐ 2 2 -‐ 2 2
Inspektør 	  og	  kontrol 15 -‐ -‐ 15 -‐ -‐
Portvagt 1 2 2 1 2 2,5
K antine 5 4 3,5 5 4 3,5
Rengør ing 1 2 2 1 2 2

I 	  a lt 22 10 9,5 22 10 10

2013/14 2012/13
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T im eløn/ T im eløn/
fore-‐ fore-‐

stil l ings-‐ Fast-‐ Årsværk, stil l ings-‐ Fast-‐ Årsværk,
ansat ansat faste ansat ansat faste

ADMIN IST RA T ION 	  & 	  SA L GSPERSON A L E

Ledelse -‐ 4 4 -‐ 4 4
Billetkontor 1 3 2,75 1 3 2,75
K ontorpersonale -‐ 4 4 -‐ 4 4
PR,	  salg,	  m arketing 1 3 3 1 3 3
Bestyrelse 8 -‐ -‐ 8 -‐ -‐

I 	  a lt 10 14 13,75 10 14 13,75

Person a le	  i	  a lt 131 83 81,33 101 82 81

2013/14 2012/13

 
For sæson 2013/14 er medregnet 2 i fleksjob samt 3 elever i antallet af fastansatte. I antal-

let af timelønnede/forestillingsansatte er medregnet 1 instruktørelev. 

 

Antallet af timelønnede/forestillingsansatte er dels steget på baggrund af etableringen af 

Borgerscenen og dels på baggrund af flere musikforestillinger. 

 
 
 

to i tre elever i antallet af fastansatte. I antal-

en instruktørelev.
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Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2013/14 2013/14 2013/14 2012/13

T ils ku d 47.039.330 46.400.000 639.330 46.291.330

Billetindtægter 8.588.809 7.900.000 688.809 7.866.844
Lejeindtægter 150.000 150.000 0 99.707
Øvr ige	  indtægter 2.004.184 1.485.000 519.184 1.468.054

Egen in dtægter 	  i	  a lt 10.742.993 9.535.000 1.207.993 9.434.605

In dtægter 	  i	  a lt 57.782.323 55.935.000 1.847.323 55.725.935

Fordelte	  produktionsom kostninger 5.002.837 4.050.000 -‐952.837 5.170.978
Fælles	  produktionsom kostninger 325.453 310.000 -‐15.453 270.149
K unstner isk	  scenepersonale 17.665.259 17.620.000 -‐45.259 17.014.024
Sceneteknisk	  personale 13.242.598 12.910.000 -‐332.598 12.319.496

Produ k tion som kos tn in ger 	  i	  a lt 36.236.147 34.890.000 -‐1.346.147 34.774.647

Salgsom kostninger 6.367.465 5.940.000 -‐427.465 5.899.351
Ejendom som kostninger 6.429.303 6.370.000 -‐59.303 6.757.074
Adm inistrationsom kostninger 7.914.578 8.060.000 145.422 7.330.471
Finansier ingsom kostninger 162.720 130.000 -‐32.720 290.676

Om kos tn in ger 	  i	  a lt 57.110.213 55.390.000 -‐1.720.213 55.052.219

Resu lta t 672.110 545.000 127.110 673.716

Den aktivitetsopdelte resultatopgørelse viser, at produktionsomkostningerne udgør 63%, 

salgsomkostninger udgør 11%, ejendomsomkostninger udgør 11% og administrationsom-

kostninger udgør 14%. Finansieringsomkostninger udgør under 0,5%. I forhold til tidligere 

sæsoner er der tale om stort set samme procentuelle fordeling. 
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