
H v a d  e r  d e t  o g  h v a d  e r  d e t  n y e ?

Nu skal flere børn og unge have mulighed for 
at opleve levende scenekunst

Teaterrefusion: Som et nyt initiativ har Kulturminsteriet etableret en forsøgsordning, der 
gør det både nemmere og enklere at søge om refusion på op til 50% ved køb af professio-
nelle teaterforestillinger, der skal vises på skoler, institutioner og ungdomsuddannelser.

Ny refusionsordning dækker både kommunale og ikke-kommunale institutioner
Indtil videre har det kun været muligt for kommunale skoler og institutioner at få refusion på 
teater forestillinger. Men ikke-kommunale skoler, institutioner og ungdomsuddannelser har nu 
også mulighed for refusion på op til 50 % ved køb af professionelle teaterforestillinger for børn og 
unge.

Hurtigere refusion gennem ny digital ansøgningssplatform
Udover nu at inkludere ikke-kommunale institutioner, er refusionsordningen blevet digitaliseret 
med en digital ansøgningsplatform: teaterrefusion.dk
Det fungerer således:

1. Den ønskede forestilling findes f.eks. gennem Den Røde Brochure eller produktion.scenen.dk
2. Man opretter sig som bruger på teaterrefusion.dk, hvorefter man guides igennem forhånds-

booking og endelig refusion. Den digitale ansøgningsplatform forenkler således refusionspro-
cessen.

Til de hurtige: Søges der om refusion (forhåndsbooking) inden 12. november 2021, kan man alle-
rede fra i år få refusion – dvs. få op til 50% af prisen tilbagebetalt, og fra 2022 kan der forhånds-
bookes teaterforestillinger løbende og udbetales refusion, så snart forestillingerne er afviklet via 
teater refusion.dk. 

Læs mere om ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her – og abonner på nyheds-
brevet her, hvor vi holder jer orienterede om refusionsordningen og inspirerer til nye teaterople-
velser. 

For yderligere information og spørgsmål kontakt Tabitha Burke på mail: tsb@teatercentrum.dk  
eller telefon 35 30 44 00. Spørgsmål til ansøgningsplatformen sende til teaterrefusion@scenit.dk

Teatercentrum er kompetencecenter for udbredelse og 
formidling af scenekunst for børn og unge og står bag Den 
Røde Brochure Online, der indeholder alle refusionsgodkend-
te børne- & ungeforestillinger.

Nørregade 26, 1. sal, 
1165 København K
www.teatercentrum.dk

Refusionsordningen samt den 4-årige forsøgsordning for 
ikke-kommunale institutioner er statslige støtteordninger 
under Kulturministeriet. Slots- og Kulturstyrelsen under 
Kulturministeriet er tilsynsmyndighed for ordningen.

www.slks.dk/tilskud/refusion-teater-for-boern-og-unge

Scenit er en landsdækkende formidlingsorganisation for 
professionel scenekunst i Danmark. Scenit har oprettet og er 

ansvarlig for teaterrefusion.dk

Vestergade 27, stuen th.,
1456 København K
www.scenit.dk


