
 

Der er stadig liv i Anemonen 

AnemoneTeatret skifter navn til Anemonen for etablere en ny identitet som åbent 

SceneKunstHus. Det professionelle teater for børn og unge vil stadig være 

spidskompetencen, men fremover vil man være producent, co-producent, 

gæstespilsscene - og et sted, hvor publikum selv får mulighed for at lege med 

scenekunsten. Den fortsatte eksistens afhænger dog af, at Københavns Kommune, 

fonde, Projektstøtteudvalget for Scenekunst m.fl. siger ja til at støtte med 

driftsmidler. 

 

 



Ny identitet 

Fakta 

AnemoneTeatret blev stiftet i 1984 af 
Lisbet Lipschitz og Albert Nielsen og var i 
mange år et flittigt turnerende teater, 
inden man fik base og stationær scene i 
Suhmsgade i 1987 - men i øvrigt 
turnerede overmåde flittigt frem til 2004. 

For den indsats nåede man i øvrigt at 
modtage Danmarks Teaterforeningers 
turnepris som Årets Børneteater i 2000. 
AnemoneTeatret har været støttet som 
turnerende børneteater og fik status som 
egnsteater i København fra 1991-96. Efter 
en kedelig timeout blev man lille 
storbyteater i Københavns Kommune fra 
2000 og frem til 2017, hvor teatret blev 
valgt fra sammen med Zangenbergs 
Teater - trods begge teatres popularitet 
som kulturinstitutioner i Indre By. 
Dermed mistede teatret - der er etableret 
i en kommunal bygning i Suhmsgade, 
hvor det tidligere bageri blev indrettet til 
teaterbrug med scene, cafe, lukket gård 
m.v. - en årlig driftsstøtte på ca. 2,8 mio. 
kr. 
I efteråret 2016 stoppede medstifter og 
administrativ leder, Albert Nielsen (f. 
1951), mens teatrets medstifter og 
kunstneriske leder, Lisbet Lipschitz 
stoppede i juni 2017. 
Det betyder, at Sidsel Ramdal (f. 1977) 
nu er teaterchef, mens Mette André er 
konsulent og  leder for Anemonens 
Teaterhave & Åben Skole. 
Se mere på www.anemoneteatret.dk 
**** 
Artikler om det seneste års begivenheder 
omkring AnemoneTeatret 
 
'Gråd og glæde og sære ting' 
'Situationsrapport' 

 

http://www.anemoneteatret.dk/
http://www.teateravisen.dk/graad-og-glaede.html
http://www.teateravisen.dk/situationsrapport.html


Nye samarbejdspartnere og satsninger 

‘At være barn i en moderne verden’ 



Scenekunst som konfliktredskab 



Sidste udkald 

 


