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Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog, Magistraten for Kultur og Borgerservice 

hvid støj sceneproduktion har med stor bekymring læst det fremlagte sparekatalog for MKB, der med en realisering i 

høj grad vil ramme scenekunsten med hvad vi anser som langvarige, graverende følger for miljøet og borgere i Aarhus. 

Vi bemærker særligt og opfordrer til at fjerne følgende forslag: 

Forslag 11 om bortfald af driftstilskud til Teater Katapult og flytning af Bora Bora til Godsbanen  

Et ophør af driftstilskud til Teater Katapult vil reelt betyde en lukning af teatret, der med sin unikke positionering i 

spændingsfeltet mellem understøttelse af vækstlag, talentudvikling og professionelle ny-produktioner, og  er dermed 

en vigtig aktør i det aarhusianske udbud af scenekunst. Som aktiv fødekæde-understøtter, der giver plads til 

vækstlaget, fokuserer på talentudvikling og udvikling af ny, dansk dramatik er teatret en meget væsentlig spiller, hvis 

man ønsker at tage den vedtagne kulturpolitik alvorligt.  

At Bora Bora i samme omgang planlægges flyttet til lokaler på Godsbanen er ligeså en særdeles uholdbar beslutning. 

Som produktionshus og scene for samtidsdans er Bora Bora helt essentielle både i lokal, national og international 

kontekst. At kunne præsentere et program af højeste kaliber og være et højtprofileret produktionshus, der udvikler 

samtidsdansen som kunstart igennem f.eks. residency-programmer er kun muligt med de rette fysiske rammer, og 

disse er ganske enkelt ikke til stede på Godsbanen.  

Bora Bora varetager en vigtig opgave, da de medvirker til at kvalitetssikre byens og landets øvrige 

scenekunstaktiviteter blandt andet som samarbejdspartner for aktører i det frie felt, der er dybt afhængige af 

institutionssamarbejder for at rejse ekstern projektfinansiering. Lokale aktører i dansemiljøet kan se sig nødsaget til at 

søge væk fra Aarhus for at finde andre passende rammer at producere i, hvorfor en forringelse af Bora Boras rammer 

risikerer at betyde en generel svækkelse af miljøet i Aarhus.  Det er uholdbart at flytte Bora Bora, før man har en 

anden velegnet lokalitet klar, så vi opfordrer derfor til i stedet at fortsætte den gode dialog med Bora Bora om andre 

løsningsmodeller frem mod at kunne realisere Brobjergskolen som børnekulturelt produktionscenter. 

Understøttelse af alle fødekædens led er essentielt, hvis man ønsker et aktivt, levende og mangfoldigt miljø af 

udøvende og producerende kunstnere i Aarhus. Gennemfører man denne besparelse og lokalerokade, mistes på et 

øjeblik det kolossale, mangeårige arbejde, begge huse har lagt i at understøtte Aarhus som en attraktiv kulturby for 

kunstnere såvel som borgere – og det vil med al sandsynlighed tage årtier at genetablere. 

Forslag 14 om Nedskæring og omprioritering af Kulturforvaltningens puljer 
Puljen til flerårige basistilskud har igennem årene fungeret som vigtig løftestang for mange aktører – hvid støj 

inklusive – ind i et mere langtidsholdbart professionelt virke. Vi frygter, en nedsættelse af puljen potentielt vil svække 

fødekæden i Aarhus og bevægeligheden til mere professionelt producerende. Basistilskuddet er en central 

saltvandsindsprøjtning, der muliggør at langtidsplanlægge og dermed kvalificere dels ens kunstneriske praksis, men 

også samarbejder, organisering og langsigtet strategi. Dertil er basistilskuddet en vigtig blåstempling, der befrugter 

det videre arbejde med at rejse eksterne midler. Denne relativt lille basisdrift er således et nødvendigt fundament for 

at kunne løfte sig ind i et professionelt virke, og begrænses denne mulighed, begrænses også nye talenters muligheder 

for at etablere sig i det professionelle miljø og medvirke til at styrke og udvikle kulturlivet i Aarhus ved at fastholde 

deres virke i byen. 

Forslag 16 om 8-årige kulturpolitikker 

Vi frygter, at en forlængelse af kulturpolitikkerne til 8 år i stedet for 4 betyder, at det politiske fokus glider væk fra 

området og prioriteringen af kulturen svækkes. En 4-årig politikperiode sikrer, at politikere, embedsværk og 

kulturlivets forskellige aktører jævnligt forholder sig aktivt til den aktuelle virkeligheds udfordringer, hvilket 

understøtter udvikling i kulturpolitikken, der sikrer et levende og pulserende kulturliv i Aarhus.  
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