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BØRNETEATER: Mariehønen er 
ligeglad. Lige om lidt kommer 
der en gruppe børnehavebørn 
ind og skal se når den bliver 
våd i regnen og finder ly hos 
Søren Snegl i forestillingen 
Mariehønen Evigglad.

Anemonen er et af Køben-
havns små storbyteatret og 
har skiftet både navn og le-
delse. Før hed det lille teater i 
Suhmsgade Anemoneteatret, 
men det nye navn giver mu-
lighed for at lave mere scene-
kunst og arrangementer som 
fællesspisning og workshops.

Umiddelbart ser alt godt ud 
og stemningen hos de forvent-
ningsfulde børn emmer af lyk-
ke, ligesom den lille café med 
blå/hvid-ternede dug frister til 
at spise en kage i utide.

De seneste to år har Ane-
monen gennemgået både en 
navneforandring fra Anemo-
neteatret til bare Anemonen 
og ledelse og den kunstneriske 
profil er ny.

Til gengæld er der ikke man-
ge penge at rutte med, og leder 
af Anemonen Sidsel Ramsdal 
frygter for fremtiden, hvis ikke 
kommunen kommer på banen.

Ikke med i ordningen
I 20 år har Anemonen modta-
get støtte fra kommunen - en 
fireårig driftsbevilling, der bli-
ver forhandlet hvert år. Men 
seneste gang, i 2016, fik teatret 
afslag og var ikke længere en 
del af  lille storbyteterordnin-
gen, der er en fælles ordning 
mellem Købehavns Kommune 
og Kulturministeriet.

Siden da er ledelsen skiftet 
ud og hele teatrets profil er 
ændret til et mere bredt sce-
nekunsthus, hvor der også er 
plads til ungdomsteater, work-
shops og fællesspisning.

»Vi knokler for at overleve, 
og vi har skabt økonomi ved 
omstrukturering, men vi har 
ikke råd og tid til alt det vi 
gerne vil. Jeg synes, at kom-

munen burde give os støtte, for 
den får også noget igen,« siger 
Sidsel Ramsdal, der mener, at 
Anemonen også giver noget til-
bage til byen.

»Støtter kommunen os, får 
de en væsentlig brik i et le-
vende bybillede. De får et cen-
tralt tilbud til deres børnefa-
milier. Både de lokale og dem 
der kommer længere væk fra 
i kommunen, da vi ligger tæt 
på Nørreport Station,« siger 
Sidsel Ramsdal.

Nej til at støtte
Det var det daværende kultur- 
og fritidsudvalg, der sagde nej 
til at støtte Anemonen.

Ved det nye kultur- og fri-
tidsudvalgs møde 28. februar 
i år stemte nuværende kul-
tur- og fritidsborgmester Ni-
ko Grünfeld (Alt.) for at hen-

vise Anemonens ansøgning om 
støtte til forhandlingerne om 
overførselssagen, der blev be-
handlet af  budgetpartierne – 
altså S, SF, EL og DF. 

Men under forhandlinger-
ne om overførselssagen var 
der imidlertid ikke et politisk 
flertal for at støtte Anemonen.

Om der er håb for det lille 
børneteater er ikke til at sige, 
men kultur- og fritidsborgme-

ster Niko Grünfeld er glad for 
Anemonen:

»Jeg er meget begejstret for 
børneteater. Jo før, vi inddra-
ger børnene i kulturens ver-
den, jo mere gavn får de af  
teater, litteratur og kunst re-
sten af  livet. Så jeg kan kun 
bifalde den positive rolle, et 
sted som Anemonen spiller 
for København og de køben-
havnske børn.

Tidligere var Anemonen en 
del af lille storbyteaterordnin-
gen – en ordning mellem Kø-
benhavns Kommune og Kul-
turministeret. Men den afta-
le er de altså ikke længere en 
del af. 

Ifølge Niko Grünfeld er årsa-
gen, at der under udvælgelsen 
af  de teatre, der skulle være 
med i ordningen, blandt an-
det blev lagt vægt på geogra-
fisk spredning af byens teatre, 
og det var en af grundene til, at 
det daværende udvalg valgte at 
støtte teatre placeret i Køben-
havns yderområder fremfor te-
atre, der som Anemone Tea-
tret, var beliggende i Indre By.

Tilbage på Anemonen håber 
Sidsel Ramsdal på nye økono-
miske vinde, mens Søren Snegl 
og Evigglad endelig har fundet 
hinanden.

Leder af Anemonen Sidsel Ramsdal håber, at teatret får kommunal støtte igen, for 
ellers bliver det svært at lave kvalitetsbørneteater. Anemonen har gennemgået 
både navneforandring og ny kunstnerisk profi l. Arkivfoto: Martin Sørensen

Børneteatret Anemonen 
blomstrer på lånt tid
BEVILLING. Børneteatret Anemonen er ikke længere en del af lille storbyteaterordningen. 
Teatret kører på pumperne og håber på at de får kommunal støtte, så teatret kan overleve.

Fakta

ANEMONEN
 ■ Anemonen har modtaget 

drifttilskud af Københavns 
kommune i over  år – til og 
med . De seneste fire år lige 
under  mio kr i driftstilskud.

 ■ Det er målet at søge ind i 
lille storby teaterordningen 
som nyt Scenekunsthus 
for børn fra  igen.

 ■ Den mellemliggende periode 
er indtil videre finansieret af 
Anemone teatrets egenkapital, 
salg af prøvelokaler, stramninger 
og omstruktureringer.

 ■ Anemonen har modtaget  mio 
kr i drifts og produktionstilskud 
fra Statens Kunstråds 
projektstøtteudvalg for 
scenekunst til sæson / .

 ■ .Ved Kultur-og Fritidsudvalgets 
møde den . september  
besluttede det daværende 
udvalg at tildele . kr. 
til Anemonen til drift i ..  
Kilde: Anemomen og 
Københavns Kommune
 

UStøtter kommunen os, får de en væ-
sentlig brik i et levende bybillede. De 

får et centralt tilbud til deres børnefami-
lier. Både de lokale og dem der kommer 
længere væk fra i kommunen, da vi ligger 
tæt på Nørreport Station.
SIDSEL RAMSDAL, Anemonen

Parkering fort-
sætter ufortrødent
GRATIS P-PLADS: Trods adskil-
lige henvendelser til avisen, 
kommunen og Slots- og Kul-
turstyrelsen er der fortsat ofte 
lovligt parkerede biler ved Ka-
jen ud for Amaliehaven.

En læser har endnu engang 
sendt fotodokumentation til Ci-
ty Avisen, der viser, at bilister-
ne ufortrødent fortstætter den 
ulovlige parkering.

Grundejeren, der er Slots- 
og Kulturstyrelsen, har tidli-
gere forklaret City Avisen, at 
de på grund af  forseelsernes 
ufarlige karakter ikke har kun-
ne få den nødvendige hjælp fra 
politiet. 

Københavns Kommune har 
tidligere tilkendegivet, at de 
gerne vil hjælpe, men proble-
met fortsætter altså.

Center for Parkering i Kø-
benhavns Kommunen opfor-
drer fortsat til, at kontakte 
vagtcentralen, så de kan sen-
de p-vagter ud til stedet. 

Hvis man ser ulovligt parke-
rede biler på stedet kan man 
enten benytte ’Giv et praj’ på 
kommunens hjemmeside eller 
ved ringe direkte til Borger-
service på tlf. 70 80 80 90, som 
straks giver besked til vagtcen-
tralen.  rem

//// KORT NYT

E-AVISEN

Husk, at du altid kan læse 
City Avisen som e-avis på 

minby.dk. Her kan du også finde 
gamle aviser fra 2009 og frem og 

downloade dem som pdf-filer.
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