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WiEliåWil OKMMM»å HITS 
Copenhagen International Theatre • Refshalevej 163 A, 1 « 1432KohenhavnK • Danmark •+45 33151564 • lnloewt.dk • w«w.kltdk 

LEDELSESBERETNING 

Efterfølgende regnskab for perioden 1. januar-31. december 2016, der består af 

resultatopgørelse og balance med tilhørende specifikationer og noter for Københavns 

Internationale Teater, er efter vor bedste overbevisning aflagt i overensstemmelse med 

lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. 

Regnskabet er primært udarbejdet til brug for teatrets tilskudsgivere og kan derfor på nogle 

punkter afvige fra regnskabsbestemmelserne i lovgivningen om fonde og selvejende institutioner 

mv. 

Resultatet af den samlede aktivitet udviser et overskud på kr. 188.485. Efter indregning af positiv 

egenkapital fra 2015 på kr. 9.706 har Københavns Internationale Teater pr. 31. december 2016 en 

egenkapital på kr. 198.191. 

København, den 25. januar 2017 



RESUMÉ 

I 2016 har KIT haft en række akt iv i teter under overskr i f ten NY CIRKUS og METROPOLIS. 

Under NY CIRKUS har vi arrangeret vores sidste Ny Cirkus Festival samt en mindre tu rné . M e d 

udgifter på kr. 2.451.291 og indtægter på kr. 2.419.319 udviser Ny Cirkus Festival inkl. t u rné et 

underskud på kr. 33.550. 

Til det f lerår ige projekt Nycirkus på Skemaet har vi haft udgif ter for kr. 1.275.233. M e d indtægter 

på kr. 2.419.312, der består af bevi l l ing fra Nordea- fonden , overskud over før t fra 2015 samt 

kommunernes medf inansier ing, overføres et overskud på kr. 1.144.079 til 2017. 

NY CIRKUS har haft en omsætn ing på i alt kr. 3.726.524 i 2016. 

METROPOLIS er overskr i f ten for en række aktivi teter. Nord ic Urban Lab blev afholdt i Sverige og 

f inansieret af Borås/Goteborg kommuner . KITs udgif ter på kr. 25.516 er til dækning af de danske 

del tagere i seminaret . Publ ikat ionen Changing Met ropo l i s III samler op på Met ropo l i s Festival og 

Lab 2012-15. Udgi f terne p r imær t ti l tryk af 400 eks. er på i alt kr. 84.218. KITs del tagelse og 

medf inans ier ing i det europæiske netværk In Situ er på kr. 28.415. Forprojektet til 100% 

Fremmed? , hvor 100 f lygtninge er b levet interv iewet og fotograferet , har udgif ter på kr. 323.474. 

M e d bevi l l ingen fra Interkulturelt Center på kr. 200.000 er KITs eget bidrag på kr. 123.474. 

Udgi f terne til Met ropo l is -ak t iv i te terne på i alt kr. 261.623 blev f inansieret via basisbevi l l ing fra 

Statens Kunst fonds Projektstøt teudvalg for Scenekunst på kr. 350.000. Resultatet er et overskud 

på kr. 88.377. 

Herudover hensætter vi kr. 360.000 til Met ropo l i s i 2017. Hensættelse består af en bevi l l ing ti l 

Met ropo l i s residencies på kr. 140.000 fra Statens Kunst fonds Projektstøt teudvalg for Scenekunst 

samt en hensættelse på kr. 220.000 i KITs årsregnskab fra 2015. 

METROPOLIS har haft en omsætn ing på i alt kr. 495.038. 

KITs basisdrif t har samlede udgif ter fo r kr. 1.298.073. M e d indtægter på kr. 1.431.731 udviser 

dr i f ten et overskud på kr. 133.658. 

KITs samlede omsætn ing i 2016 er på kr. 5.519.636. Resultatet af den samlede aktivitet udviser et 

overskud på kr. 188.485. 
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NY CIRKUS FESTIVAL OG TURNÉ 2016 

Ny Cirkus Festival fandt sted 11.-28. august 2016 på 8 forskel l ige steder i København med 10 

produkt ioner , 33 forest i l l inger og over 5000 t i lskuere. 

Festivalen i år viste genrens m o d e n h e d , og den viste, hvor meget h jer teblod, ny tænkn ing og 

inspirerende l ivsv isdom, der er i nycirkus i dag. En fest ival med fokus på essensen af denne hybr ide 

kunstart og på selve skabelsesprocessen, hvor dybt l iggende psykologiske og f i losof iske spørgsmål 

blev kastet op i luften og grebet. 

Nycirkus er langt mere end underho ldn ing. Det er et sprog, der går i kroppen og formid ler følelser, 

l ivsfi losofi og passion direkte til pub l ikum. Det beviste bl.a. Mara thons hyperenergiske Sébastien 

Wo jdan , som lavede højrisikable drengestreger og charmerede publ ikum på et udsolgt AFUK. Le 

Vides Sisyfos, Fragan Gehlker , gav sug i maven , bankende hjerter og tårer i ø jenkrogen med sin 

vanvit t ige udfordr ing af højderne under Den Grå Hals smukke loft. La Cosas t r æ m æ n d fik med 

deres under fundige humor, mimik og kaoskoreograf i folk til at s t rømme til en lysning på 

Refshaleøen. De hårhængende f inske fur ier fra Capilotractées f remkald te med l idende, fo rv redne 

ansigtsudtryk på t i lskuerrækkerne over den åbenlyst smer te fu lde kunstart. Circus Ronaldos tel t på 

Refshaleøen sydede af latter og h jer tevarme i en genistreg af en forest i l l ing, hvor den bevægende 

klovn tog os gennem hele følelsesregistret. 

Udendørs trak Cirque Démocrat ique de la Belgique og Flaque store menneskemængder til b l .a. 

Den Røde Plads på Nørrebro med interakt ivt cirkus og gummikropsakrobat ik på højniveau. 

Menta l i s ten Kurt Demey skabte uforklar l ig magi og fik de vant ro t i lskuere til at samle sig efter 

forest i l l ingen i jagten på en fork lar ing på de mange utrol ige t i l fælde, som tog pusten fra enhver 

logiker. I Dansehal lerne kunne man høre en knappenål falde til j o rden, mens vanv idsakrobaten 

A lexander Van tou rnhou t fasc inerede et tavst og koncent reret publ ikum med sine skulpturel le og 

umul ige kropsforvr idninger. Og Henrik & Louise s lut tede af, som fest ivalens rul letekster, med at gå 

bag o m alt det spektakulære og vise deres rørende dokumenta r o m det slid og de opofre lser , der 

er nødvendige i cirkus. 

Der var en belægning på 80% med 5273 pub l i kummer til 6630 pladser. Heraf 3773 solgte bi l let ter 

plus 2 gratis udendørs forest i l l inger med seks opførelser for ca. 1500 t i lskuere. De mindre 

forest i l l inger som Mara thon og Capilotractées var udsolgt el ler næsten udsolgt, og også Kurt 

Demey trak stort set fu lde sale. To af fest ivalens større forest i l l inger, også budgetmæssigt , t i l t rak 

desværre ikke det fo rventede antal t i lskuere. For Le Vides v e d k o m m e n d e var der tale o m en 

usædvanl igt begavet og fasc inerende forest i l l ing, men som det var svært at fo rmid le . Pub l ikum var 

dog vi lde med forest i l l ingen, som berør te dem meget, og ef ter premieren gik det stærkt med 

mund- t i l -ø re -metoden og del ingerne på de sociale medier , så der til den sidste forest i l l ing endte 

med at være udsolgt. Samme procedure gjorde sig gældende for Circus Ronaldos k lovnesolo i telt. 

En perle af en forest i l l ing, som på t rods af skuf fende bi l letsalg inden premieren nåede at tage 

revanche, da først folk begyndte at tale o m den fasc inerende artist. 
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Publ ikum og pressen var i år særdeles begejstrede for programmet . Vi fik usædvanligt gode 

t i lbagemeld inger fra mange t i lskuere, der så det som vores stærkeste Ny Cirkus Festival hidt i l , og 

også anmelde lserne lå ude lukkende i den høje ende. 

Ny Cirkus Turné 2016 

Turnéen i 2016 omfa t tede tre forest i l l inger i t re byer med tre forskel l ige kompagnier . Pol & Freddy 

spi l lede i Nykøbing Falster i samarbejde med Teater Masken og Gu ldborgsund Kommune , Defracto 

spi l lede i Randers i samarbe jde med Randers Egnsteater og Randers K o m m u n e (skoleforesti l l ing), 

og Kurt Demey spi l lede i V iborg i samarbejde med Carte Blanche. 

Desuden var der fokus på at t i l t række nye t i lskuere ved at p rogrammere Pol & Freddy og Defracto 

i Københavns yderområder (ydre Nørrebro og Amager Øst), hvor de spi l lede udendørs og gratis for 

t i lskuere, hvor ib landt en stor del ikke er vant ti l at op leve scenekunst . Denne del af tu rnéen blev 

afholdt af KIT, og udgi f terne herti l l igger i fest ivalen. 

Festivalens program- og produkt ionsudgi f ter er på kr. 1.633.477 mod budget terede kr. 1.568.013. 

PR- & presseudgi f ter er kr. 263.233, generel le produkt ionsudgi f ter kr. 79.916 og generel le udgif ter 

til p r imær t b i l letsystemet samt fors ikr ing kr. 89.867. Herudover kommer lønninger til 

kommunika t ionskoord ina to r og produkt ions leder på hhv. kr. 119.621 og kr. 152.621.1 alt kr. 

705.258 for PR og generel le udgifter i fm. fest ivalen. 

Programudgi f ter for Ny Cirkus Turnéen er på kr. 112.556 og ink luderer ikke lokalt afholdte teknik-

og PR-udgif ter. 

De samlede udgif ter for Ny Cirkus Festival og Turné er de rmed på kr. 2.451.291 mod budget terede 

kr. 2.573.013. 

Fest ivalens b i l le t indtægter (kr. 364.854) plus formidl ingst i lskud (kr. 144.449) er på i alt kr. 509.303 

mod budget terede kr. 482.760. 

Fest ivalen blev f inansieret med et samlet t i lskud på kr. 1.783.302 bestående af kr. 788.000 fra 

Københavns K o m m u n e og kr. 900.000 fra Statens Kunst fonds Projektstøt teudvalg for Scenekunst . 

Herti l kommer t i lskud fra In Situ P la t fo rm/Creat ive Europe til Kurt Demey på kr. 37.195 og t i lskud 

fra the Flemish Commun i t y på kr. 22.200 til t re f lamske kompagnier . Amage r Øst Lokaludvalg og 

Nørrebro Lokaludvalg s tøt tede de gratis forest i l l inger med hhv. kr. 15.000 og kr. 10.000. 

Turnéen blev f inansieret med salgsindtægter fra kul turhuse og teatre på kr. 62.500 samt 

sært i lskud fra Statens Kunstfonds Projektstøt teudvalg for Scenekunst på kr. 62.637. 

Ny Cirkus Festival & Turné 2016 udviser et underskud på kr. 33.550. 

En æra er slut 

M e d denne festival s lut ter en æra. For KIT var det den sidste festival med rendyrket fokus på 

nycirkus. Den første var i 2005, og s iden da har de ot te nycirkus-fest ivaler, de seneste år med 

ef ter fø lgende landsdækkende tu rné , været med til at udbrede t i ls tedeværelsen og mani festere 
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vigt igheden af nycirkus i det danske scenekunst landskab. Der er nu en v ideregående uddannelse 

på A M O C , nycirkus er anerkendt af de bevi l l igende myndigheder og fonde, og ikke mindst har 

genren vist sin æstet iske og kunstner iske berett igelse samt id ig med , at nycirkus har vundet et 

stort og loyalt pub l ikum landet over. 

Det vigtige arbejde med at mani festere og sprede nycirkus er sket i samarbe jde med vores mange 

partnere, her ib landt AFUK, Dansehal lerne, Repub l ique /Ka le idoskop, Dansk Ar t is t forbund, REDA, 

ZeBU, Den Grå Hal, V i f ten , Alber ts lund Mus ik tea ter , Københavns Univers i tet , m.fl. samt alle vores 

tu rnépar tnere over hele landet. Arbejdet er muliggjort af Københavns Kommunes og Statens 

Kunstfonds vedvarende støt te samt projekt- og udvikl ingsstøtte fra især EU, Institut Francais, the 

Flemish Commun i t y og Kul turkontakt Nord . Projektet Nycirkus på Skemaet med støt te fra Nordea-

fonden fo r tsæt te r i 2017 /18 . 

NYCIRKUS PÅ SKEMAET 

Nycirkus på Skemaet blev iværksat i 2014 og har s iden da bragt nycirkus ud til mere end 5000 

skoleelever i 6.-10. klasse og 230 lærere. Projektet , som arrangeres i samarbejde med 18 

kommune r over hele landet og med støt te fra Nordea- fonden , var opr indel igt fastlagt til at s lut te i 

2016, men fonden og par tnerne har indvilget i at fo r tsæt te til og med skoleåret 2017 /18 , da der 

fortsat skal f indes f lere kommuna le samarbejdspar tnere, og da der fortsat er uudnyt tede mid ler 

og potent ia ler i projektet. 

Nycirkus er midt me l lem idræt og kunst, og som pædagogisk redskab er det med til at bringe 

kreat ivi tet, fysisk bevægelse og samarbejde ind i skoledagen for de ældre elever. Det får e leverne 

op af stolen og giver dem sved på panden. Det får dem til at tænke kreativt. Og det får dem til at 

samarbejde. Erfar inger viser, at det er en af de mest ink luderende og engagerende lær ingsformer, 

som fanger alle elever. Nycirkus udvikler børns motor ik , styrke og smid ighed, men i modsætn ing til 

sport er det ikke konkur rencebetonet . Eleverne bl iver bevidst o m , hvordan kroppen agerer, og de 

lærer at stole på h inanden og føle sig trygge ved berør ing. Nycirkus på Skemaet arrangerer 

desuden lærerworkshops med fokus på at ink ludere kreativ bevægelse i underv isn ingen. 

De mange workshops har været en stor succes i pa r tne rkommunerne for både lærere og elever, 

og de er et vigtigt redskab i den fortsatte udvikl ing af nycirkus i Danmark, både ift. publ ikums- og 

vækstlag. Nycirkus på Skemaet er desuden en unik arbejdsgiver for de danske art ister og fungerer 

samlende for det eks is terende netværk af nycirkus-art ister i Danmark. 

Siden projektets start i 2014 har vi holdt workshops for 5327 elever og 231 lærere i 253 dage. 

Nycirkus på Skemaet har i 2014-18 et samlet budget på kr. 10,5 mio. , hvoraf Nordea- fonden 

bidrager med kr. 5,5 mio. , mens de øvrige mid ler f indes lokalt og regionalt . 

De samlede udgif ter for nyc i rkus-workshops i 2016 er på kr. 1.057.466 mod budget terede kr. 

2.056.975. De færre udgif ter skyldes besparelser på opholds- og t ranspor tudgi f ter samt afholdelse 

af færre workshops. 
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De samlede udgif ter til forberedelse, koord inat ion og PR i per ioden 2016 er på kr. 217.767 mod 

budget terede kr. 332.500. Det er KITs kommunika t ionskoord ina to r Louise Kaare Jacobsen, som er 

pro jektkoord inator for Nycirkus på Skemaet , og de rmed bliver 4 måneders løn årl igt dækket af 

Nycirkus på Skemaet . Derudover en overhead på kr. 50.000 om året på KITs basis til dækning af 

admin is t rat ions- og lokaleudgif ter. 

Nycirkus på Skemaet 2016 er f inansieret med kr. 565.000 fra Nordea- fonden samt en 

medf inans ier ing fra de del tagende kommuner på kr. 313.165. M e d et overskud fra 2014-15 på kr. 

1.541.147er resultatet kr. 1.144.079, som bliver over før t til 2017. 

METROPOLIS 

NORDIC URBAN LAB 

6.-8. apri l 2016 afholdtes Nordic Urban Laboratory i Borås og Gøteborg, Sverige. A l lerede i 2014 

blev Met ropo l i s Laboratory holdt under denne t i te l , og konceptet var det s a m m e i år, blot på 

svensk jo rd . 

Nord ic Urban Lab / Met ropo l i s Lab er Nordens største saml ing af urbanister, kunstnere, arki tekter, 

byplanlæggere m.fl., som deler et engagement i kreat iv byudvik l ing og kunstens rolle i byen. De 

mødtes over tre dage for at se på al ternat ive urbane strategier i de nordiske lande, hvor en 

kunstner isk praksis og bred kulturel t i lgang er i fokus. 

Hovedta lere gav et overbl ik over aktuel le nordiske og europæiske tendenser og f remhævede 

t i l tag, der sammenkob le r urbane strategier og kulturel le processer. De temat iske præsentat ioner 

så på best pract ice-eksempler , mens workshops arbejdede med konkrete vigtige aspekter af 

cul tural p lanning. 

Nord ic Urban Laboratory undersøgte og d iskuterede cultural mapp ing, pop up-arki tektur, 

psykogeograf i , social sculpture, samfunds- og borgerdrevne init iat iver, kulturel udvikl ing, p lace-

making, den per format ive by, midler t id ig urban isme, kulturel akupunktur , publ ikumsudvik l ing, 

stedspeci f ik kunst, lokative mediepro jekter , m.m. 

Laborator iets hovedvægt på cultural p lanning som metode ti l trak mange kommuna le 

medarbe jdere fra hele Norden , som søgte inspirat ion til en mere kulturelt båret praksis i arbejdet 

med byudvik l ing og - fornyelse, men også arki tekter, forskere, kunstnere, s tuderende, m.fl. de l tog 

aktivt i seminarets udforskning, debat og er far ingsudveksl ing af best-pract ice, tendenser , m.m. For 

at sikre en bred og repræsentat iv deltagelse fra Danmark arrangerede KIT fælles t ransport og 

betal te del tagergebyr for alle danske del tagere i laborator iet . 

Der var 37 speakers og 150 deltagere til de 3 dage med bl.a. 10 key-notes, 5 

workshoppræsenta t ioner og 3 ekskurs ioner. Der var oplæg fra byudvik lere fra hele Norden , bl .a. 

Oslo, Gøteborg, Helsinki , Nørrebro, Glasgow, m.fl.; kunstnere som Kenneth Balfelt, Invisible 

P layground, M a u d Le Floc 'h, Bureau Detours og Kerstin Bergendal ; forskere som Eric Cori jn, Franco 

Bianchini og Phil W o o d ; init iat iver som G ivRum og Experience Norrby, m.fl. 
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De samlede udgif ter for Nord ic Urban Laboratory 2016 er på ca. kr. 600.000 og blev p r imær t 

f inansieret af Nordisk Kul tur fond, som har givet en t reår ig bevi l l ing til afholdelsen af t re nordiske 

fora o m cultural p lanning i regi af netværket Nord ic Urban Lab. Desuden blev laborator iet 

f inansieret af de lokale partnere Våstra Gota landsreg ionen, Goteborgs Stad, Borås Stad, Cul tural 

Planning Laboratory og Hogskolan i Borås. Netværket fo r tsæt te r sit arbejde og holder næste 

seminar i Finland i 2017. 

KITs udgif ter til Nord ic Urban Lab på kr. 25.516 dækker ude lukkende transport og del tagergebyr 

for de danske oplægsholdere og del tagere. 

BOGEN CHANGING METROPOLIS III 

KIT har udgivet t redje bog i ser ien Changing Met ropo l i s . 53 ar t ik ler / tekster og 300 sider, hvor 

kunstnere, arki tekter, akademikere , m.fl., som har deltaget i Festival og Laborator ium, går i 

dybden med emner og temat ikker fra Met ropo l i s 2012-15. 

Anto log ien indeho lder art ikler af ark i tekter og byplanlæggere, som arbejder med cultural p lanning 

og mid ler t id ighed; af kunstnere, der konf ronterer og udvider mul igheder og begrænsninger i byen ; 

af akademikere , der sætter den urbane kunstpraksis i et bredere samfundsmæssigt perspekt iv. 

Desuden er bogen i l lustreret med over 100 fotos fra f ire års kunstner iske nedslag i København 

med dominob lokke , plast ikbobler, majs, tape, tegl , snor, osv. 

Changing Met ropo l i s III er trykt i et begrænset op lag på 400 eksemplarer , som bl .a. er uddel t t i l 

samarbe jdspar tnere og bidragsydere, og som derudover sælges for produkt ionspr isen til pub l i kum 

og andre in teresserede. Den kan læses gratis i sin fu lde længde onl ine her: Changing Me t ropo l i s III. 

De to t id l igere udgivelser kan læses her: Changing Met ropo l i s og Changing Met ropo l i s II. 

De samlede udgif ter til bogen er på kr. 86.768, heraf p r imær t t rykudgi f ter på kr. 64.322. Salg af 

bogen er meget beskedent på kr. 2550. 

100% KØBENHAVN OG 100% FREMMED? 

100% København 

Under Met ropo l i s Festival 2013 kunne 100 statistisk udvalgte københavnere opleves på Det Kgl. 

Teater i forest i l l ingen 100% København af Rimini Protoko l l . I juni 2014 blev forest i l l ingen 

t ransformeret til en udsti l l ing af por t ræt te r , stat ist ikker og interv iews på Københavns M u s e u m . I 

udsti l l ingen 100% København bad fotograf Ma ja Nydal Eriksen de 100 københavnere def inere, 

hvad der adski l ler dem fra mængden. Hvordan er de hver især mere end bare 1% København? 

Resultatet er en por t rætser ie , der går bag facaden på indbyggerne i "verdens lykkeligste s torby" . 

Udst i l l ingen har s iden hen været vist på bl.a. Københavns Rådhus, københavnske kul turhuse, 

Øksnehallen og i Ta iwan. 19.-26. nov. 2016 vendte udst i l l ingen t i lbage til Københavns Rådhus, bl .a. 

med fokus på formid l ing for skoler. Vi arrangerede således rundvisninger og debat ter m e d 

københavnske fo lkeskoleklasser i udsti l l ingen o m det at være københavner. 
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100% Fremmed? 

Under udst i l l ingen med 100% København på Rådhuset in t roduceredes også KITs næste store 

projekt, 100% Fremmed? , som er anden del i rækken af s to rbypor t ræt te r , der skabes i samarbejde 

med fo togra f /p roducent Ma ja Nydal Eriksen. M e d statistik som udgangspunkt f indes 100 

repræsentat ive borgere, som hver udgør 1% af den samlede gruppe. Første del personi f icerede 

københavnsk ident i tet , mens anden del har fokus på de københavnere, der er kommet herti l som 

f lygtninge. 

M e d 100% F remmed? tager 100 f lygtninge selv ordet og ansvaret for den måde, hvorpå de 

repræsenteres i den of fent l ige debat . De 100 personer står f rem som individer med deres 

personl ige for tæl l inger og er med til at nuancere bi l ledet af denne uhomogene gruppe. 

100% F remmed? er en udsti l l ing med por t ræt te r og interviews. M e n 100% F remmed? er også 

personl ige møder. I iscenesatte mono loger kan publ ikum k o m m e helt tæ t på den enkel te deltager, 

der fo r tæl ler o m at være københavner med f lygtningebaggrund med alt, hvad det indebærer af 

følelser, udfordr inger og ad færd . 

Vi har været i gang siden maj 2016 med at f inde f rem til de 100 t id l igere f lygtninge, som passer til 

stat ist ikken og de rmed kan repræsentere de anslået 161.000 f lygtninge, der er kommet til landet 

s iden 1956 fra hovedsagel igt 36 forskel l ige lande. 

19.-26. nov. b lev der på Københavns Rådhus vist en work- in-progress udsti l l ing af 100% 

F remmed? . Dobbel tudst i l l ingen m e d 100% København og 100% Fremmed? blev besøgt af ca. 5000 

i løbet af de syv dage på Rådhuset, hvort i l der var gratis adgang. 100% København beviste sin 

for tsat te aktual i tet og var grobund for gode debat ter for de besøgende. 100% F remmed? vakte 

l igeledes stor opmærksomhed og interesse. 

Den endel ige udst i l l ing præsenteres til apri l 2017 på Københavns Rådhus. Tre dage afsættes til 

pe r fo rmancen , hvor del tagerne opfører deres for tæl l inger for én t i lskuer ad gangen i selve 

udst i l l ingen. Der t i lknyttes 7-10 professionel le sceneinstruktører, som arbejder med del tagerne og 

deres for tæl l inger , her ib landt Vigga Bro, Christof fer Berdal , Inger Ej lersen, Emmet Feigenberg og 

Rhea Leman. Fortæl l ingerne optages desuden som lydf i ler /podcasts , der kan opleves i udst i l l ingen 

og på nettet. En mobi l vers ion af udsti l l ingen vil rejse rundt til uddannelses inst i tu t ioner og 

kul turhuse landet over. 

De samlede udgi f ter for forpro jektet 100% Fremmed i 2016 er på kr. 323.474 f inansieret med en 

bevi l l ing på kr. 200.000 fra Interculturelt Center . Me t ropo l i s ' andel er de resterende kr. 123.474. 

IN-SITU PLATFORM 2016 & IN SITU ACT 

I 2016 afs lut tede In Situ - European network for art ist ic creat ion in publ ic space sit projekt M E T A -

European Man i fes t for Transformat ion through Art, der mod tog s tøt te i 2011-16 fra EU Culture. 

Projektet skabte over fem år kunstner iske, midlert id ige projekter samt researchede i det offent l ige 

rum og gav mul ighed for coprodukt ions- , mobi l i tets-, præsentat ions- og udvik l ingsstøtte. 19 

europæiske par tnere var involveret , herunder Københavns Internationale Teater ift. Met ropo l i s . 
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I 2014 mod tog In Situ en ny t reår ig EU-bevi l l ing for In Situ Plat form. Projektet ligger under Creat ive 

Europe og er et af meget få udvalgte Plat form-projekter . Der er således stor prest ige i at være en 

del af det te samarbejde, og det betyder, at udv ik l ingsmul ighederne for kunst i det offent l ige rum 

og urban kunst sikres på europæisk plan - og at KIT/Metropo l is kan være med ti l at bane vej for en 

europæisk karriere for in teressante danske kunstnere. Bl.a. afholdt projektet et Hothouse for 

par tnerne samt udvalgte europæiske kunstnere i marts og december 2016, hvor man diskuterede 

og udvik lede kunstnernes idéer ti l projekter i det of fent l ige rum. Her invi terede KIT hhv. 

b i l ledkunstner E l le-Mie Ejdrup Hansen og per fo rmancegruppen hel lo lear th m e d . Projektet giver 

desuden mobi l i te tsstøt te t i l , at KIT kan besøge de øvrige partneres fest ivaler ift. kunstnerisk 

research. 

I 2016 mod tog In Situ endnu en bevi l l ing fra Creat ive Europe til projektet In Situ Aet, der i 2017-20 

giver de 20 partnere, herunder KIT/Met ropo l is , mul ighed for at v idereføre netværkets arbejde 

med per format iv kunst i det of fent l ige rum. Aet har hovedfokus på fire større kunstner iske 

p i lo tpro jekter samt en lang række residencies og workshops . Det er yderst s jældent at modtage 

ku l tu rs tø t te fra EU i så lange uafbrudte per ioder , som det nu er t i l fældet med In Situ, hvilket 

v idner o m en stor værdsætte lse og anerkendelse af netværkets indsats og resul tater. 

De samlede In Situ-udgif ter er på kr. 55.919, hvoraf ca. 50% bliver dækket af EU med kr. 27.504. 

De resterende kr. 28.415 er KITs medf inansier ing og er p r imær t creat ion aid til danske he l lo lear th . 

Til gengæld har KIT modtaget et t i lskud fra In Situ på kr. 37.195 til p ræsentat ion af In Si tu-kunstner 

Kurt Demey i Ny Cirkus Fest ivalen. 

METROPOLIS 2016 

Ovenstående M e t r o p o l i s - p r o j e k t e r - N o r d i c Urban Lab, bogen Changing Me t ropo l i s III, In Si tu-

akt iv i teter samt udsti l l ingen 100% København og projektet 100% F remmed? - giver et samlet 

t i l skudsbehov på kr. 261.623 og f inansieres med budget teret t i lskud fra Statens Kunstfonds 

Projektstøt teudvalg for Scenekunst på kr. 350.000. Resultatet af Met ropo l is -akt iv i te ter i 2016 

udviser der for et overskud på kr. 88.377. 

METROPOLIS 2017 

I årsregnskabet for 2015 har KIT reserveret kr. 220.000 til Met ropo l i s 2017. KIT har desuden 

modtaget en bevi l l ing på kr. 140.000 fra Projektstøt teudvalget for Scenekunst ti l Met ropo l i s -

residencies. I alt kr. 360.000 bl iver over før t til 2017. 

KITs BASIS 

KITs basisudgif ter er på kr. 1.298.073 mod budget te rede kr. 1.425.176. Udgi f terne omfat ter 

inst i tut ionens faste omkostn inger , herunder p r imær t lønninger til det faste personale (kr. 

810.957), admin is t ra t ionsomkostn inger (kr. 272.099) og lokaleudgi f ter (kr. 205.334). Besparelser 

på ca. kr. 100.000 skyldes p r imær t lønrefusion pga. sygdom samt vores bogholder , som er gået på 

pens ion. 

Indtægterne er kr. 50.000 i overhead fra Nycirkus på Skemaet samt beskedne kr. 6.731 i renter. 
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Fra Statens Kunst fonds Projektstøt teudvalg for Scenekunsts bevi l l ing (sæson 2015 /16 + 2016/17) 

på kr. 1.9 mio. er kr. 650.000 anvendt til inst i tut ionens basisudgif ter, kr. 900.000 til Ny Cirkus 

Festival og kr. 350.000 reserveret til Me t ropo l i s 2017. 

Københavns K o m m u n e har i 2016 nedsat sin basisbevi l l ing til kr. 1.5 mio . mod t idl igere kr. 1.9 mio. 

Kr. 725.000 er anvendt til inst i tut ionens basisudgi f ter og kr. 788.000 til Ny Cirkus Festival. 

Resul tatet af den samlede drift udviser et overskud på kr. 133.658. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 

Til ledelsen i Københavns Internationale Teater 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Internationale Teater for per ioden 1. januar til 31 . 

d e c e m b e r 2016 , der omfatter resul tatopgørelse, ba lance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter 

Kul turstyrelsens regnskabsinst ruks. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Lede lsen har ansvaret for udarbejde lsen af et årsregnskab, der giver et retv isende bi l lede i 

ove renss temme lse med Kul turstyrelsens regnskabsinst ruks. L e d e l s e n har endv idere ansvaret for den 

interne kontrol, s o m ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent l ig 

fej l information, uanset om denne sky ldes besv ige lser el ler fejl, samt valg og anvende lse af en 

hensigtsmæssig regnskabspraks is og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, s o m er rimelige efter 

omstænd ighederne . 

Herudover er det lede lsens ansvar , at de disposit ioner, de r er omfattet af årsregnskabet , er i 

ove renss temme lse med meddel te bevi l l inger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanl ig praks is . 

Revisors ansvar 
Vores ansva r er at udtrykke en konk lus ion om årsregnskabet på grundlag af vores revis ion. Vi har udført 

revis ionen i ove renss temmelse med internationale s tandarder o m revision og yderl igere krav ifølge dansk 

revisor lovgivning, god offentlig rev is ionsskik, jf. r igsrevisor loven. Dette kræver, at vi overholder et iske krav 

samt p lan lægger og udfører rev is ionen for at opnå høj grad af s ikkerhed for, om årsregnskabet er uden 

væsent l ig fej l information. 

En revision omfatter udførelse af rev is ionshandl inger for at opnå rev is ionsbevis for beløb og oplysn inger i 

årsregnskabet. De valgte rev is ionshandl inger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 

for væsent l ig fejl information i årsregnskabet , uanset om d e n n e sky ldes besv ige lser el ler fejl. V e d 

r is ikovurder ingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retv isende bi l lede. Formålet hermed er at udforme revis ionshandl inger, der er 

p a s s e n d e efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konk lus ion om effektiviteten af institutionens 

interne kontrol. E n revision omfatter endv idere vurdering af, o m lede lsens valg af regnskabspraks is er 

p a s s e n d e , om lede lsens regnskabsmæssige skøn er r imelige samt den sam lede præsentat ion af 

årsregnskabet . 

Rev is ionen omfatter desuden en vurder ing af, om der er etableret forretn ingsgange og interne kontroller, 

der understøtter, at de disposi t ioner, der er omfattet af årsregnskabet , er i ove renss temme lse med 

meddel te bevil l inger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanl ig praks is . 

Det e r vores opfattelse, at det opnåede rev is ionsbevis er t i lstrækkeligt og egnet s o m grundlag for vores 

konk lus ion. 

Rev is ionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retv isende bi l lede af institutionens aktiver, pass iver og 

f inansiel le stilling pr. 31 . d e c e m b e r 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og penges t rømme 

for regnskabsåret 1. januar - 31 . d e c e m b e r 2016 i ove renss temme lse med Kul turstyrelsens 

regnskabs ins t ruks. Det er l igeledes vores opfattelse, at der er etableret forretn ingsgange og interne 

kontroller, der understøtter, at de disposit ioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i ove renss temme lse 

med meddel te bevil l inger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanl ig praks is . 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til Kul turstyrelsens regnskabsinst ruks gennemlæst lede lsesbere tn ingen. Vi har ikke 

foretaget yder l igere handl inger i ti l læg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne 

baggrund vores opfattelse, at op lysn ingerne i lede lsesberetn ingen er i ove renss temme lse med 

årsregnskabet . 

Rødovre, den 25 . januar 2017 

Revisionsfirmaet Jørgen Larsen 

CVR-nr. 54 4715 56 

^ I r g e n La rsen 

Regist reret revisor 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Regnskabsgrundlag 

Årsregnskabet af lægges i ove renss temme lse med Kul turstyrelsens regnskabsinst ruks. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Regnskabe t er opdelt efter aktiviteter. 

Indtægter og omkostn inger er periodiseret så ledes, at de dækker per ioden frem til regnskabsårets udløb. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 

Erhvervede anlægsakt iver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages 

l ineære afskr ivninger baseret på en vurdering af de enkel te aktivers brugstider. 

Mindre anlægsakt iver omkostn ingsføres i resul tatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Tilgodehavender 

Der foretages individuel vurdering af t i lgodehavender og nedskr ivn inger f inder s ted, hvor det vurderes at 

være påkrævet. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpl igtelser måles til kostpr is på t idspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Ef ter følgende måles 

gældsforpl igtelserne til amort iseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpl igtelser samt for 

variabelt forrentede gældsforpl igtelser svarer til den nominel le værdi . 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2016 

OVERSIGT 
Udgifter Indtægter overf. til 2017 Resultat Budget 

NYCIRKUS 

Ny Ci rkus Fest iva l & Turné 2.451.291 2.417.742 0 -33.550 -1.753 

Nycirkus på S k e m a e t 2016 1.275.233 2.419.312 1.144.079 0 0 

NY CIRKUS IALT 3.726.524 4.837.054 1.144.079 -33.550 -1.753 

METROPOLIS 

Finansier ing Metropol is 2016 (*) 0 350.000 0 350.000 400.000 

Nordic Urban Lab 2016 28.878 3.361 0 -25.516 -15.000 

Chang ing Metropol is III 86.768 2.550 0 -84.218 -75.000 

100% F r e m m e d ? 323.474 200.000 0 -123.474 -291.500 

In Situ Plat form & Aet 55.919 27.504 0 -28.415 0 

Hensat til Metropol is 2017 (**) 0 3 6 0 ' 0 0 0 3 6 0 ' 0 0 0 0 0 

METROPOLIS I ALT 495.038 943.416 360.000 88.377 18.500 

PROJEKTER I ALT 4.221.563 5.780.469 1.504.079 54.828 16.747 

KIT BASIS 1.298.073 1.431.731 0 133.658 9.824 

lÅRETS RESULTAT 5.519.636 7.212.200 1.504.079 188.485 26.571 

(*) Finansiering Metropolis-aktiviteter 2016 med basisbevilling på kr. 350.000 fra Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg for Scenekunst (sæson 2015/16 & 2016/17). Metropolis-aktiviteter i 2016 er Nordic Urban Lab, 
bogen Changing Metropolis III, 100% Fremmed og In Situ Platform & Aet. 

(**) Hensættelse på kr. 360.000 til Metropolis 2017 består af en bevilling til residencies på kr. 140.000 fra Statens 

Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og en hensættelse på kr. 220.000 i årsregnskab 2015 til Metropolis 

2016-17. 
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FORDELING AF BEVILLINGER OG TILSKUD 12016 

PROJEKTER BEVILLING Ny Cirkus Nycirkus Nycirkus 100% In Situ Nordic Metropolis Basis 

Festival Turné på skemaet Fremmed Urban Lab 2016-17 

Nordea-fonden 1 565.000 565.000 

In Situ Platform/ Creative Europe 2 64.699 37.195 27.504 

Flemish Community 3 22.200 22.200 

Amager Øst Lokaludvalg 4 15.000 15.000 

Nørrebro Lokaludvalg 5 10.000 10.000 

Interkulturelt Center. 6 200.000 200.000 

Artscena - Circostrada 7 3.361 3.361 

Hensat i årsregnskab 2015 8 220.000 220.000 

Statens Kunstfond Scenekunst 9 2.102.637 900.000 62.637 490.000 650.000 

Københavns Kommune 10 1.513.000 788.000 725.000 

IALT 4.715.897 1.772.395 62.637 565.000 200.000 27.504 3.361 710.000 1.375.000 

Overført til 2017 0 0 565.000 0 0 0 360.000 0 

Ialt 1.772.395 62.637 0 200.000 27.504 3.361 350.000 1.375.000 

1 Nordea-fonden, kr. 565.000 i 2016 til Nycirkus på Skemaet. Overføres til 2017.1 perioden 2014-16 har vi modtaget i alt kr. 4.213.500 fra Nordea-fonden ud af en samlet bevilling 

på kr. 5.576.000. 

2 In Situ Platform / Creative Europe, kr. 64.699. Heraf kr. 37.195 til 'Unknown Evidences' af Kurt Demey i Ny Cirkus Festival og kr. 27.504 til creation aid & rejser. 

3 Flemish Community, kr. 22.200 til Ny Cirkus Festival. 

4 Amager Øst Lokaludvalg, kr. 15.000 til 'Flaque' af Defracto på Musiktorvet under Ny Cirkus Festival. 

5 Nørrebro Lokaludvalg, kr. 10.000 til 'Flaque' og Cirque Démocratique de la Belgique på Den Røde Plads under Ny Cirkus Festival. 

6 Interkulturelt Center, kr. 200.000 til forprojekt 100% Fremmed? 

7 Artscena - Circostrada, kr. 3361 til artikel om Nordic Urban Lab. 

8 Hensat i årsregnskab 2015 til Metropolis 2016-17, kr. 220.000, der bliver overført til 2017. 

9 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, samlet bevilling på kr. 2.102.637 

Heraf særbevillinger på kr. 140.000 til Metropolis residencies og kr. 62.637 til nycirkus turné; 

og kr. 1.900.000 i basisbevilling med kr. 900.000 til Ny Cirkus Festival, kr. 350.000 til Metropolis 2016 og kr. 650.000 til drift. 

10 Københavns Kommune, samlet bevilling på kr. 1.513.000. Heraf kr. 788.000 til Ny Cirkus Festival og kr. 725.000 til drift. 
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NY CIRKUS FESTIVAL 2016 Produktions Aktivitets Udgifter Budget 

udgifter udgifter ialt ialt 

PR, teknik og generel 

0 263.233 263 .233 300 .000 

Løn kommunikat ionskoord inator 0 119.621 119.621 120.000 

Genere l le produkt ions- & tekniske udgifter 79 .916 0 79.916 75 .000 

Løn produkt ionsleder 152.621 0 152.621 135.000 

Genere l le udgifter: bi l letsystem, forsikring, mm.. . . 0 89.867 89.867 75 .000 

PR. teknik og generelle udgifter i alt 232.538 472.721 705.258 705.000 

Kompagnier 

25.281 96,761 122.042 175.975 

Le V ide 204 .879 226.221 431.100 360.550 

95.701 94.430 190.130 131.300 

33 .722 97.749 131.471 137.350 

90 .939 167.096 258 .035 263 .900 

Unknown E v i d e n c e s 74 .668 79.071 153.738 122.600 

33 .760 56 ,443 90 .203 102.938 

28 .957 30,844 59.802 56 .150 

35 .817 105.942 141.759 152.350 

C i rque Démocrat ique de la Belg ique 17.491 37.704 55 .195 64 .900 

Kompagnier ialt 641.215 992.262 1.633.477 1.568.013 

Nycirkus turné 0 112.556 112.556 300.000 

2.451.291 2.573.013 

Billetindtægter Billet Formidling Ialt Budget 

43 .788 18.912 62.700 51 .840 

Le V ide 49 .512 30.480 79 .992 89 .760 

62.864 17.788 80,652 64 .800 

28 .496 11.104 39.600 32 ,400 

78 .115 32 .105 110.220 132.000 

Unknown E v i d e n c e s 59 .972 20.548 80.520 51 .840 

10.427 2.160 12.587 18,000 

31.680 11.352 43 .032 42 .120 

0 0 0 0 

C i rque Démocrat ique de la Be lg ique 0 0 0 0 

Billetindtægter i alt 364.854 144.449 509.303 482.760 

Andre indtægter 

Sa lg af foresti l l inger turne 62.500 62.500 200.000 

Administrat ion formidl ingti lskud 10.907 10.907 0 

Andre indtægter ialt 73.407 73.407 200.000 

16 



Tilskud 

Københavns K o m m u n e 788.000 788.000 

Projektstøtteudvalg for S c e n e k u n s t 900 .000 900.000 

F lemish Commun i t y 22 .200 86.750 

Wal lon ie-Bruxe l les International 0 13.750 

In Situ Plat form / Creat ive Eu rope 37 .195 0 

A m a g e r Øst Loka ludva lg 15.000 0 

Nørrebro Loka ludva lg 10.000 0 

Scenekuns tudva lg : nycirkus turné 62 .637 100.000 

Tilskud i alt 1.835.032 1.888.500 

NY CIRKUS FESTIVAL & TURNÉ INDTÆGTER I ALT 2.417.742 2.571.260 

RESULTAT NY CIRKUS FESTIVAL & TURNÉ 2016 -33.550 -1.753 

Udgifter Budget 

NYCIRKUS PÅ SKEMAET 2016 ialt ialt 

Workshops : løn, transport, opho ld , etc 1.057.466 2 .056.975 

Forberede lse , koordiner ing, P R , etc 217 .767 332.500 

Udgifter i alt 1-275.233 2.389.475 

Tilskud 

Nordea- fonden i 2016 565.000 858.750 

Overført resultat fra 2015 1.541.147 1.541.147 

Medf inansier ing kommuner 313 .165 658 .500 

Tilskud i alt 2.419.312 3.058.397 

Resultat 1.144.079 668.922 

Overført til 2017 -1 .144.079 -668 .922 

RESULTAT NYCIRKUS PÅ SKEMAET 2016 0 0 

METROPOLIS 2016 

NORDIC URBAN LAB 2016 

Del tagergebyrer 4 .074 

Transport , opho ld & forplejning 14.763 

Løn projektmedarbejder 10.041 

Udgifter i alt 28.878 15.000 

Tilskud/indtægter 

Ar tcena - C i rcos t rada 3.361 

Indtægter ialt 3.361 0 

RESULTAT NORDIC URBAN LAB 2016 -25.516 -15.000| 
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CHANGING METROPOLIS III • PUBLIKATION 

Honorar b idragsydere 8.127 

Løn layout 10.041 

Tryk 64 .322 

Forsende lse 4 .278 

Udgifter ialt 86.768 75.000 

Indtægter 

Sa lg af bøger 2.550 

Indtægter ialt 2.550 0 

RESULTAT CHANGING METROPOLIS III -84.218 -75.000 

IN SITU PLATFORM & ACT 2016 

Creat ion A id 29 .778 

Re jser & ophold 22 .993 

Diverse 3.148 

Udgifter i alt 55.919 0 

Tilskud 

Creat ive Europe/ ln Situ Plat form 27.504 0 

Indtægter i alt 27.504 0 

RESULTAT IN SITU PLATFORM & ACT 2016 -28.415 0 

100% FREMMED? 

Honorar fotograf/kurator/projektleder 155.000 

Løn & honorar projektmedarb. inkl, refusion 71 .533 

Møder: transport & forplejning 32 .226 

Udsti l l ing: opsti l l ing & materialer 54 .667 

Leje kontor Vesterbro 10.047 

Udgifter i alt 323.474 291.500 

Tilskud 

Interkulturelt Cen te r 200 .000 0 

Tilskud i alt 200.000 0 

RESULTAT 100% FREMMED? -123.474 -291.500 

METROPOLIS 20161 ALT -261.623 -381.500 

Ti lskud Statens Kunst fond 350 .000 350 .000 

Ti lskud andre fonde 0 50 .000 

RESULTAT METROPOLIS 2016 88.377 18.500 
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Statens Kunst fond: res idenc ies 140.000 0 

Hensat i årsregnskab 2015 220 .000 220.000 

Tilskud Metropolis 2017 i alt 360.000 220.000 

Overført til 2017 -360.000 -220.000 

RESULTAT METROPOLIS 2017 0 P_ 

IRESULTAT PROJEKTER 2016 54.828 16.747 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2016 

BASIS 

Note 
Realiseret Budget 

BASISINDTÆGTER 

Andre indtægter 50 .000 50 .000 

Rente indtægter 6.731 10.000 

1 INDTÆGTER I ALT 56.731 60.000 

BASISUDGIFTER 

2 Administrat ion 272 .099 305 .000 

3 Loka le r 205,334 201 .400 

4 Lønninger 810 .957 904 .776 

Bank og lønservicegebyr 9,683 14.000 

UDGIFTER I ALT 1.298.073 1.425.176 

RESULTAT DRIFT 1.241.342 1-365.176 

BASISTILSKUD 

Sta tens Kunst fonds Projektstøtteudvalg for S c e n e k u n s t 650,000 650 ,000 

Københavns K o m m u n e 725.000 725 .000 

TILSKUD I ALT 1.375.000 1.375.000 

RESULTAT BASIS 133.658 9.824 

2 0 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 

Note 

AKTIVER 
2016_ 2015 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

T i lgodehavender 151.212 143.934 

T i l godehavende m o m s 61 .033 29.724 

Forudbetal te omkostn inger 1.272 12.709 

Depos i ta Refsha leve j 163A 58.888 57.611 

TILGODEHAVENDER I ALT 272.405 243.978 

Kassebeho ldn i ng 2.230 3.255 

Arbe jdernes Landsbank 2 .466.635 2 .580.922 

LIKVIDE MIDLER I ALT 2.468.866 2.584.177 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.741.270 2.828.155 

AKTIVER I ALT 2.741.270 2.828.155 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 

Note 

PASSIVER 

2016_ 2015 

EGENKAPITAL 

Sa ldo pr. 1. januar 2016 9.706 85 .603 

Resul ta t 2016 188.485 -75.897 

EGENKAPITAL I ALT 198.191 9.706 

Arbe jdernes Landsbank 25.289 5.430 

Hensa t til Metropol is 2017 360.000 0 

Sky ld ige omkostn inger 104.590 354.640 

Sky ld ig a-skat, fer iepenge m.v 234.122 222.230 

Forudbetal t næste sæson 1.819.077 2.236.149 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 2.543.078 2.818.449 

PASSIVER I ALT 2.741.270 2.828.155 

2 2 



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

Realiseret Budget 

BASISINDTÆGTER 

Overhead Nyci rkus på Skemae t 50 .000 50 .000 

6.731 10.000 

INDTÆGTER 1 ALT 56.731 60.000 

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 

Rev is ion 2016 35 .000 35 .000 

49 .226 45 .000 

E D B abb .se rve r /MS programpakke, indkøb mm 30.178 15.000 

9 .993 15.000 

32 .293 30 .000 

Kontorartikler, fotokopier ing, porto 11.896 10.000 

P e r s o n - og varetransport 1.830 10.000 

Personaleudgi f ter , herunder frokost 22 .939 30 .000 

Mødeudgi f ter og repræsentat ion 22 .009 20 .000 

R e s e a r c h - og forberedelsesre jser 48 ,402 50 .000 

Telefon & internet 12.912 20 .000 

Indtægter & udgifter tidligere projekter -6 .579 20 .000 

Diverse 1.999 5.000 

ADMINISTRATION I ALT 272.099 305.000 

LOKALEOMKOSTNINGER 

Husle je & fæl lesudgi f ter 180.294 170.000 

15.100 20 .000 

9.100 8.400 

Diverse, nøgler mm 840 3.000 

LOKALER I ALT 205.334 201.400 

2 3 



til projekter 

f \ 
SPECIFIKATION Ny Cirkus Nycirkus på 100% Metropolis 

LØNNINGER SAMLET LØN Fest & Turné Skemaet Fremmed Lab & Bog BASIS BUDGET BASIS 

Trevor Davies 232.213 232.213 251.416 

Katrien Verwilt 483.664 483.664 443.720 

Louise Kaare Jacobsen 367.241 149.527 123.049 94.666 89.640 

Birgitte Curry 64.459 64.459 120.000 

Kortidsoersonale 

Elisavet Papageorgiou 63.557 63.557 

Sisse Nat-George 124.510 124.510 

Mette Katrine Balle Jensen 73.854 73.854 

Arian Odabaei 38.728 38.728 

Nils Engelbrecht 152.621 152.621 

Teknikere Ny Cirkus Festival 73.872 73.872 

Artister Nycirkus på Skemaet 728.415 728.415 

IALT 2.403.136 376.020 851.464 237.092 63.557 875.003 904.776 

Løn refusion -295.161 -186.859 -43.476 -64.826 0 

Reg. feriepengeforpligtelse 780 780 0 

LØNNINGER 1 ALT 2.108.755 376.020 851.464 50.233 20.081 810.957 904.776 

HONORARER 

Trevor Davies Nordic Urban Lab 32.060 

Maja Nydal Eriksen 100% Fremmed 155.875 

Elisavet Papageorgiou Ny Cirkus Fest.+100% Fremmed 32.500 

Arian Odabaei 100% Fremmed 11.300 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

31.12.2016 

5 TILGODEHAVENDER 

Statens Kunst fond, formidl ingsti lskud 2016/17 77.678 

Lønrefusion hhv. Frb. & K b h . K o m m u n e 40.169 

Ti lskud F lemish Communi ty 22.200 

Diverse mindre t i lgodehavender 11.164 

Tilgodehavender i alt 151.211 

6 FORUDBETALTE OMKOSTNINGER 

Rejsekort 1-272 

Forudbetalinger i alt 1-272 

2 5 



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

31.12.2016 

7 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 

Hensat revis ion 2016 35 .000 

Hensa t rett igheder Ny Ci rkus Fest ival 20 .000 

Statens Kuns t fond , retur andel bevil l ing nycirkus turne 37 .363 

Diverse mindre sky ld ige omkostn inger 12.227 

Skyldige omkostninger i alt 104.590 

8 FORUDBETALTE / OVERFØRTE PROJEKTER 

Nycirkus på S k e m a e t 2014-17 1.144.079 

Sta tens Kuns t fond , 1. rate 2017 475 .000 

Spor t sgoods fonden , 100% F r e m m e d ? 200 .000 

Forudbetalte / overførte projekter i alt 1-819.079 
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2016 nøgletal 

NY CIRKUS FESTIVAL & TURNÉ 

Antal medv i rkende 39 

Antal foresti l l inger 33 

Anta l udbudte billetter 6.630 

Anta l solgte billetter 5.273 

Belægningsprocent 8 0 % 

Spi l leper iode 11. - 28. august 

Sp i l les teder A F U K , Danseha l le rne , Den Grå Hal , Den Røde P l a d s , 

Musiktorvet v. Z e B U , Refsha leøen, Z e B U 

Antal foresti l l inger på turné 3 
Spi l les teder turné Rande rs Egnsteater , Car te B lanche V iborg, 

Marienlysttorv i Nykøbing Fals ter 

NYCIRKUS PÅ SKEMAET 2014/15 2015/16 efteråret 2016 

Antal e lever 2228 e lever 2397 elever 702 e lever + 

+ 149 lærere 82 lærere 

W o r k s h o p d a g e 87 dage 122 dage 44 dage 

By 17 byer 14 byer 5 byer 

RESEARCH REJSER & NETVÆRKSMØDER 

Smel l s like c i rcus Ghent , januar kv, Ikj 

In Situ - afslutning M E T A Bruxel les, marts Ikj, td 

In Situ Plat form, Emerg ing S p a c e s . . .Budapes t , marts td 

Nordic Urban Lab Goteborg , april kv, td, Ikj 

In Situ co-organ isers meet ing R o u e n , juni kv 

In Situ F o c u s P lus , Travel l ings Marsei l le , sep tember kv, td, Ikj 

In Situ Ho thouse Neerpe l t /Be lg ien, dec . kv 

Winter Nights, preview festival Maastr icht, Be lg ien , dec . td 
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