Kulturministeriet forlænger bevilling til Glad Teater
Glad Teater har siden august 2014 modtaget en bevilling fra Kulturministeriet på i alt 3,6 mio. kr.
Det er denne bevilling, der nu forlænges et år frem til udgangen af 2018. Pengene kommer fra
Kulturministeriets fordeling af de alment kulturelle udlodningsmidler, tidligere tipsmidler.

Administrativ leder af Glad Teater Jesper Michelsen fortæller:
”Forlængelsen af bevillingen giver Glad Teater ro til arbejdet med den langsigtede vision, vi
allerede har igangsat, og som vi nu fortsætter med: nemlig, at Glad Teater skal være Danmarks
Nationalscene med skuespillere med funktionsnedsættelser. Glad Teater er med andre ord ikke
reddet, vi står ikke på sikker grund endnu, men med forlængelsen af vores bevilling kan vi trygt
fortsætte kontakten med politikere, fonde og andre, der ligesom os, ser vigtigheden af Glad
Teaters fortsatte eksistens.”
Glad Teater har de seneste år arbejdet målrettet med materialet Vision 2021, der beskriver, hvor
teatret skal bevæge sig hen over de næste fire år, samt hvilke indsatsområder vi skal arbejde inden
for. Kunstnerisk leder Lars Werner Thomsen og administrativ leder Jesper Michelsen har været til
foretræde for Folketingets kulturudvalg, haft samtaler med flere partiers kulturordførere, samt
møder med både undervisningsministeren og kulturministeren.
Næste skridt er deltagelse i Folkemødet på Bornholm, hvor Glad Teater bl.a. er vært ved debatten
”Kunst eller freakshow?” lørdag den 17/6 i Det Socialøkonomiske telt på Kæmpestrand.
Glad Teaters Vision 2021 kan læses på hjemmesiden: http://www.gladteater.dk/vision-2021/
Glad Teater har eksisteret siden 2006, som Danmarks første teater, hvor alle skuespillere i
ensemblet har funktionsnedsættelser. I 2011 satte vi det første hold uddannede skuespillere på
scenen, og siden da har vi spillet adskillige anmelderroste forestillinger. Glad Teater har netop
været rigt præsenteret på årets teaterfestival CPH STAGE med to forestillinger, samt en event på
Scenekunstens Årsmøde for den samlede danske teaterbranche.
På hjemmesiden www.gladteater.dk findes yderligere oplysninger om teatrets aktiviteter, historie,
ensemblet og forestillingerne. Glad Teater har til huse på Rentemestervej i København og er en del
af Gladfonden, som også huser bl.a. TV-Glad.
Link til hele ordlyden af Aktstykke 82:
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/aktstykke/aktstk82/20161_aktstk_afgjort82.pdf
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