DATS’ svar på regeringens udspil om scenekunst
DATS – Dansk Amatørteater & Scenekunst bakker på mange måder op om
regeringens udspil om scenekunst, der under overskriften ”Stærkere teatre: Fra
passiv kulturstøtte til aktiv kulturinvestering” forslår en række omprioriteringer
på scenekunstområdet. Det gælder især den overordnede målsætning om at
”børn, unge og voksne i hele landet skal have adgang til gode teateroplevelser,
uanset hvor man bor, og hvilken baggrund man har”.
Men DATS synes også, at det er ærgerligt, at der ikke kan findes midler til
projektet uden for de i forvejen sparsomme kulturmidler, og at det rammer
formidlingsordningen. Ordet investering klinger i denne sammenhæng noget
hult.
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Amatørteatret er også for publikum
Samtidig finder DATS det tankevækkende, at amatørteatret ikke er nævnt i
udspillet, da amatørteatret spiller en stor rolle som indgangen til
teateroplevelser for mange børn, unge og voksne overalt i Danmark - både som
deltagere i og som publikum til amatørteatrets mange forestillinger.
DATS er imidlertid klar over at denne påstand savner dokumentation. Nok har vi
i dag et billede af antallet af deltagere i amatørteatret (ca. 50.000 alene i DATS).
Men vi har ikke noget billede af amatørteatrets publikum og heller ikke af
sammenhængen mellem det at være publikum til amatørteater og det at være
publikum til professionelt teater. Her befinder vi os på ukendt territorium, og
det er ærgerligt, fordi vi dermed ikke har det fulde overblik over teateradfærden
i Danmark.
Det står derfor meget højt på DATS’ ønskeliste at kunne gennemføre et
dokumentationsprojekt, der skal kortlægge amatørteatrets publikum, og DATS
havde da gerne set det som en del af regeringens udspil. For kun via sådanne
projekter vil vi få mere nødvendig viden om den rolle amatørteatret spiller i
forhold til at skabe gode teateroplevelser og i forhold til det scenekunstneriske
økosystem.
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