Bestyrelsens beretning
Sæson 2016/17 blev på mange måder et skelsættende år for ASSITEJ International og ASSITEJ Danmark.
Et år hvor den vigtige og længe imødeset verdenskongres i Sydafrika skabte tilslutning og begejstring i
organisationen, men også et år, hvor den interne danske diskussion om organisationens struktur syntes at
falde fredsommeligt på plads - og hvor omstændighederne ville, at Danmark atter skulle gå ind og tage et
stort ansvar i organisationens internationale styrerum.
Sæsonen startede som andre år med efterårets regnskabsaflæggelse og generalforsamling.
Diskussionen på årets generalforsamling huskes som livlig, frugtbar og fuld af god spirit for fremtiden.
Økonomien for organisationen var ganske vist fortsat begrænset og eksistensvilkårene for sekretariatet ikke
optimale. Ikke desto mindre fornemmedes det som om ASSITEJ Danmark var kommet styrket igennem flere
år med diskussioner og tvivl om organisationens berettigelse og organisationsstruktur. En tvivl der måske
har bundet i overdrevne forventninger til hvad ASSITEJ kan yde som medlemsorganisation.
Hvad der tonede frem på generalforsamlingen var en klarere, fælles og mere reel forståelse af hvad ASSITEJ
er:
Et vindue ud til verdens børneteaterfolk, et globalt netværk for ligesindede.
En organisation, som arbejder med at skabe møder mellem scenekunstens folk på tværs af landegrænser.
Et netværk med muligheder – men som nødvendigvis kræver egen aktivitet for at give noget igen.

Aprilfestival 2017
Mange har været aktive og brugt mulighederne i år. På årets Aprilfestival i Sønderborg var der ikke mindre
end 103 internationale gæster, hvoraf ASSITEJ havde inviteret de 24 fra så forskellige steder som Tyrkiet,
Afghanistan, Kina, Nepal, Jordan, Israel, Egypten, Kroatien, Italien, England, Litauen og Tyskland.
Gæsterne omfattede såvel scenekunstnere som teaterledere, og var som altid inviteret af ASSITEJ
Danmarks bestyrelse med input fra medlemsteatrene.
Gæsterne fik det omfattende indtryk af dansk scenekunst for børn og unge, som kun Aprilfestivalen kan
fremvise – og der var som altid rige muligheder for at netværke med danske scenekunstnere undervejs.
Som vanligt arbejdede ASSITEJ og Teatercentrum på højtryk for at få gæsterne ud til de mange forestillinger
og få møder i stand.
Som et - nu fast – informationsinitiativ overfor de udenlandske gæster fremstillede ASSITEJ også i år en
engelsksproget brochure med oversigt over alle danske ASSITEJ-medlemmer.

Cradle of Creativity – ASSITEJ World Congress
Som sagt var det store omdrejningspunkt i den forgangne sæson verdenskongressen i Sydafrika – Cradle of
Creativity som arrangører havde kaldt den. Det var en helt særlig begivenhed, fordi kongressen for første
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gang blev holdt på det afrikanske kontinent – en kulmination på den globaliserings- og inkluderingsproces
Michael Ramløse igangsatte som generalsekretær tilbage i 90’erne. Og så var det en særlig begivenhed,
fordi den forbandt sig til det visionære og stærkt engagerede arbejde ASSITEJ Sydafrika har realiseret i de
seneste ti år.
Yvette Hardie, der er præsident i ASSITEJ International og leder af ASSITEJ Sydafrika, er med ASSITEJ som
løftestang lykkedes med at etablere og kvalificere et miljø for teater for børn og unge – scenekunst for børn
og unge eksisterede nærmest ikke i Sydafrika for ti år siden. Og hun har været dygtig til både visionært og
ædrueligt at formulere et inspirerende ideologisk ståsted for børneteater. Et ideologisk formål, der
fokuserer på teatrets magiske og transformerende egenskab og det potentiale det har for at gøre en forskel
i børn og unges liv. Et ideologisk ståsted der forbundet med hårdt organisatorisk arbejde har etableret
scenekunst for børn og unge i Sydafrika og styrket og skærpet ASSITEJ International.
Verdenskongressen blev besøgt at 1390 fagfolk fra ca. 70 lande, og nåede, i overensstemmelse med
ambitionen om at gøre en forskel i børns liv, samtidig ud til knap 8000 børnepublikummer. Da mange af
forestillingerne fandt sted ude i Cape Towns forstæder, var det i tillæg ikke kun velstillede børn, der fik
glæde af de 63 forestillinger på programmet.
Fra Danmark deltog ca. 40 teaterfolk, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende den lange afstand til
Sydafrika taget i betragtning. Blandt de 40 var bl.a. kolleger fra Odsherred Teater, der med ”Pim og Theo”
repræsenterede Danmark i forestillingsprogrammet. Herudover bidrog mange af de danske deltagere med
en række oplæg, talks og workshops på kongressens omfangsrige fagprogram.
ASSITEJ kan hjemme fra Danmark virke noget abstrakt. Det er først når man møder netværket, at det for
alvor bliver levende og frugtbart. Derfor er det vigtigt at skabe betingelserne for, at mange danske fagfolk
kan deltage på ASSITEJ’s verdenskongresser og årlige Artistic Gatherings. Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalgt skal i den forbindelse have en stor tak, for med en betydelig støtte at muliggøre denne
store danske tilstedeværelse.
Søren Kløft fra Teatercentrum skrev i øvrigt en glimrende artikel til Teatervisen.dk om verdenskongressen
(http://www.teateravisen.dk/toerke-og-teateroverflod-i-kapstaden.html.).

Generalsekretariat
I et dansk perspektiv var et særdeles interessant element i verdenskongressen, at Louis Valente fra ASSITEJ
Danmarks sekretariat blev valgt til generalsekretær for perioden 2017-2020. Opstillingen som kandidat til
denne post var ikke et resultat af et opsøgende arbejde fra dansk side, men af en relativt sen opfordring fra
ASSITEJ’s eksekutivkomité.
Posten som generalsekretær er i det globale fagmiljø præstigefuld, men samtidig ganske arbejdskrævende
og uden medfinansiering fra ASSITEJ International. Alle midler skal findes nationalt, hvilket også var en
medvirkende årsag til, at Danmark var det eneste land der præsenterede et kandidatur.
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At ASSITEJ Danmark på trods heraf valgte at sige ja til opfordringen fra eksekutivkomitéen skyldtes dels, at
vi føler et ansvar for at hjælpe denne værdifulde organisation i en svær situation. Men det skyldes også, at
det
•
•

•

I et nationalt eksportperspektiv kan stille Danmark centralt i folks bevidsthed verden over.
Er en enormt interessant opgave, der giver mulighed for på globalt niveau at aktivere, drage nytte
af og udvikle de institutionelle og kunstneriske erfaringer dansk børneteater har opbygget gennem
de sidste 40-50 år.
Samt endeligt potentielt at lade endnu flere internationale vinde blæse over Danmark, hvilket er
med til at tilføre den internationale ilt, der i et langsigtet perspektiv er livsnødvendig for den
kunstneriske udvikling.

Af disse grunde kan vi egentlig ikke forstå, at nogle af de ASSITEJ-centre, der har en velfunderet økonomi,
ikke ønskede at påtage sig hvervet.

Økonomi, organisation og synergi
Da vi besluttede at sige ja til opfordringen og præsenterede et kandidatur, var økonomien endnu ikke på
plads, hvorfor vi kun kunne love at drive generalsekretariatet én sæson. Sidenhen bevilgede PUS en treårig
støtte på 400.000 om året, hvilket sikrer at sekretariatet kan drives perioden ud – dog i en rigeligt stram
økonomi.
Selvom 400.000 er i underkantet af hvad der skal til en ordentlig drift, er vi taknemmelige for det bevilgede
beløb, og vi ved hvor stort buddet er efter de relativt få midler udvalget råder over. Med udgangspunkt i
tildelingen arbejdes der på en yderligere finansiering, der vil muliggøre flere kræfter til det meget
spændende udviklingsarbejde generalsekretariatet indeholder.
Beslutningen om at drive sekretariatet blev taget sammen med Teatercentrum, der således er partner i
projektet. Teatercentrum støtter endvidere projektet organisatorisk, bl.a. ved at ansætte Louis Valente fire
måneder om året. De seneste års kurrer på tråden er bilagt, og det internationale arbejde i Teatercentrum,
ASSITEJ Danmark og generalsekretariatet er i vidt omfang integreret med hinanden, hvilket vi regner med
vil skabe en betydelig synergi.
ASSITEJ og Teatercentrum er stadig to selvstændige organisationer med hver deres organisationsform
(henholdsvis medlemsorganisation og selvejende institution), men indgår altså nu et meget nært
samarbejde og parløb på en række punkter.
Vi tror på at denne konstellation udgør det bedste udgangspunkt for at tjene dansk børneteater, og tror
også på, at ASSITEJ Danmark kan skærpes og udvikles inden for denne grundform.
Med dette forventningsfulde tilbageblik på den forgange sæson, vil vi lade beretningen slutte med lidt
information om ind og udmeldelser, medlemstal og bestyrelsesoversigt.
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Med håb om en god sæson 17/18,
Bestyrelsen for ASSITEJ Danmark.

Oversigt over medlemmer og bestyrelse
Indmeldelser:
Glad Teater, Syddjurs Egnsteater, Teater Minsk, Det Lille Turnéteater, DATS, Dramatikervæksthus,
Foreningen Ørkenfortet – AFUK, Maria Laumark, Heine Ankerdal, Thomas Bæhring, Rhea Leman, Gry Worre
Hallberg, Michael Ramløse, Ingvild Grande, Lea Burrows.

Udmeldelser:
Teatret Beagle, Kirsten Dahl, Anne-Marie Helfer.

Antal medlemmer per 15.09.2017
51 teatre, 10 institutioner, 20 personlige medlemmer.
I alt 82 medlemmer.

Bestyrelsen bestod i 16/17 af:
Dirck Backer, formand (Teater Patrasket), Peter Kirk, næstformand (Asterions Hus), Vika Dahlberg,
næstformand (Ishøj Teater), Søren Ovesen (Batida), Anne Kurtzweil (Det lille Verdensteater), Anne Nøjgård
(Teatret Lampe), Jacques Matthiessen (Passepartout Theatre Production), Niels Vendius (Thy Teater),
Christian Schrøder (Madam Bach), Naghmeh Mahmoudi Kashani (C:NTACT) og Pernille From (Hvid Støj
Sceneproduktion).
På valg til forestående generalforsamling er Naghmeh Mahmoudi Kashani, Jacques Matthiessen, Anne
Kurtzweil, Niels Vendius, Søren Valente Ovesen (sidstnævnte genopstiller ikke).

Sekretariatet bestod af:
Louis Valente.

Det første ASSITEJ International nyhedsbrev produceret af dansk hånd kan i øvrigt læses i dette link:
http://mply.r.ca.d.sendibm2.com/tz2s57gqaqzf.html
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