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Hørsholm-scenen har fortsat en vigtig rolle  
Af Anne Ehrenreich, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (V) 
Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst 
 
Før sommerferien var der mange skriverier om Hørsholm-scenens samarbejde med kommunen. Det 
bliver en vigtig sag for Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret.  
 
Venstre er utrolig glad for det store frivillige arbejde, som Hørsholm-scenens teaterentusiastiske 
medlemmer yder. Over to årtier har de tiltrukket og fået opført mange vigtige teaterforestillinger til 
stor gavn og glæde for foreningens medlemmer og andre teaterinteresserede borgere. Venstres 
holdning er klar. Vi støtter generelt foreningslivet og vil gerne opmuntre borgernes frivillige arbejde 
og engagement.  
 
Kommunens støtte til området skal imidlertid overholde gældende lovgivning på området. Den ny 
teaterlov forpligter os til at målrette billettilskuddene mere mod de grupper, som ikke så ofte benyt-
ter teatrene. Det gælder særligt børn, unge og indvandrere. Venstre lægger stor vægt på at stimulere 
disse gruppers teaterinteresse. 
 
Lovændringen medfører behov for ændringer, bl.a. skal der etableres en tilskudsordning og et tea-
terudbud, der kan tiltrække de grupper, som ikke så ofte benytter teatrene. Såfremt Hørsholm-
scenen er interesseret i at løfte opgaven, vil Venstre være åben over for at overveje Hørsholm-
scenens konkrete tilbud. Det vil stille krav om en ændret abonnementsordning, da Hørsholm-
scenens nuværende ordning ikke er velegnet til at få fat i de særlige grupper som børn og unge. Det 
vil også kræve attraktive tilbud rettet mod disse grupper. Hvis Hørsholm-scenen ikke ønsker eller 
formår at løfte hele opgaven, så støtter Venstre, at Trommen overtager nogle af opgaverne, primært 
teater for børn og unge, hvor Trommen har gode og positive erfaringer at trække på.  
 
Venstre ønsker, at den kommende proces kommer til at foregå i en åben og tillidsfuld atmosfære 
med inddragelse af alle relevante aktører, herunder Hørsholm-scenen. Så vi kan få etableret et 
frugtbart samarbejde mellem alle aktører om det fremtidige teaterudbud til kommunens borgere.  


