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Teatermuseet i Hofteatret 2016 – forankring og forandring

2016 var et år for stabilisering, tilpasninger og udvikling af 
Teatermuseet i Hofteatret. Gennem 2016 fastholdt Tea-
termuseet i Hofteatret de senere års høje aktivitetsniveau 
på alle områder: udstilling, forskning, formidling, arran-
gementer, samarbejder i og ud af huset og i relation til 
medierne. 

Den gennemgående strategiske ambition var også i 2016 at 
styrke grundlaget for brug og formidling af Teatermuseet 
i Hofteatret som et moderne museum, som kulturelt møde-
sted og kunstnerisk virkefelt – men dog især af Hofteatret 
som venue, oplevelsesdestination og historisk seværdighed 
midt på Slotsholmen.

Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 fortsat arbejdet med 
at styrke især lokale – men også nationale og internationa-
le – samarbejds- og netværksrelationer. I alle tilfælde med 
konkrete resultater for øje. 

På arrangementssiden har Teatermuseet i Hofteatret 
videreudviklet to nye arrangementstyper, begge med sigte 
på større provenu på det enkelte arrangement. Større, fuldt 
formateret selskabsarrangementer med spisning, under-
holdning osv. (det såkaldte guldkort) respektive ordinære 
besøgsarrangementer for ekstraordinært store grupper 
(80-150 personer). 

På udstillings- og formidlingssiden har Teatermuseet i 
Hofteatret draget nytte af ekstern medkuratering, facilite-
ring og medfinansiering af teknisk udstyr og – indlån og 
udlån af – materialer til udstillinger og formidlingsmateri-
ale, foruden bidrag til udstillingsrelaterede arrangementer. 

Det er en klar ambition at øge det årlige besøgstal i Hoftea-
tret. Trods mindre driftsmæssige tilpasninger og midlerti-
dige, men mærkbare begrænsninger i brugen af Hofteatret 

(den store balkon lukket for publikums- og arrangements-
brug i højsæsonen juni-september), er aktivitetsniveauet på 
alle primære virkefelter fastholdt, og besøgstallet i Hoftea-
tret er steget 6 % i forhold til 2015. Besøgstal på de øvrige 
eksterne udstillinger, som TMH har bidraget til eller været 
medkurator for, ikke mindst den europæiske rejseudstilling 
The History of Europe – told by its theatres, er ikke taget i 
betragtning.

Markedsføring, samarbejde og netværk
I anden halvdel af 2016 har Teatermuseet i Hofteatret taget 
skridt til at iværksatte nye markedsføringsinitiativer på 
eksisterende resurser. Initiativer, der kan øge synliggørelsen 
og brugen af Hofteatret. – Altså simpelthen få flere besø-
gende ind til noget bedre i det, der allerede er godt. 

Det er sket ved at styrke samarbejdsrelationerne i nærom-
rådet på og omkring Slotsholmen, især med Nationalmuse-
et, Det Kongelige Bibliotek, Christiansborg Slot, Folketin-
get og Københavns Kulturkvarter. I sammenhæng hermed 
udvides åbningstiderne fra og med 1. juni 2017. 

I 2016 har Teatermuseet i Hofteatret endvidere medvirket 
aktivt i markedsføringsaktiviteter i regi af Københavns Kul-
turkvarter. De målrettede, men uformelle dialoger med og 
besøg af ledende persongrupper fra fonde, virksomheder 
og det politiske miljø er desuden styrket.

Hofteatret – restaurering og formidling
Teatermuseet i Hofteatret har hen gennem 2016 været vært 
for en række møder og workshops – foruden en studietur 
til de svenske barokteatre – for en styregruppe med tilknyt-
tede rådgivere inden for bygningshistorie, restaurering, 
projektering, kulturarv, fysisk og digital udstillingsdesign, 
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genstandsformidling og sceneteknik vedrørende projektet 
Hofteatret – restaurering og formidling. 

Hen over sommeren 2016 havde projektet antaget en sådan 
karakter og et omfang, at Teatermuseet i Hofteatret måtte 
justere på udstillings- og fondsøgningsplaner for resten af 
2016 og 2017-18 og udskyde nogle projekter og samtidig 
søge at fremskynde andre, da projektets eventuelle igang-
sættelse først vil få fysisk konsekvens i Hofteatret hen mod 
slutningen af 2018 eller i 2019, og ikke som oprindeligt 
antaget hen i 2017.

Arbejdet med Hofteatret – restaurering og formidling blev 
afsluttet primo december 2016. Som følge af projektets 
øgede omfang og budget hen over sensommeren 2016, 
blev det besluttet at prospektet inklusive budget og Letter 
of Intent fra Folketinget skulle indgives til tre indbyrdes 
korresponderende fonde. Det skete ultimo 2016.

Øvrigt
Teatermuseet i Hofteatret har gennem 2016 fortsat det 
ordinære samarbejde med Hofteatrets ejer, Slots- og 
Kulturstyrelsen, om den almindelige vedligeholdelse af 
Hofteatret, foruden i 2016 en omfattende istandsættelse 
af Hofteatrets balkon og facade ud mod Christiansborg 
Ridebane. Tilsvarende har Teatermuseet i Hofteatret 
fortsat samarbejdet med Folketinget vedr.  vedligeholdel-
se, sikrings- og tilgængelighedsforhold i fællesområderne 
omkring Hofteatret og Christiansborg Ridebane.

Teatermuseet i Hofteatret takker Kulturministeriet, Slots- 
og Kulturstyrelsen, Organisationen Danske Museer, Fol-
ketingets direktion, Christiansborg Slot og øvrige co-part-
nere i Københavns Kulturkvarter, bestyrelsen, personale, 
frivillige, samarbejdspartnere, netværk, donatorer samt 
ikke mindst publikum og andre brugere af Teatermuseet i 
Hofteatret for samarbejde og støtte gennem 2016.

Læs og se mere på de følgende sider.
Peter Christensen Teilmann 
direktør, april 2017
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Med udgangspunkt i direktørens uformelle dialoggruppe 
af fagfolk og rådgivere inden for primært teaterhistorie, 
bygningshistorie, restaurering, kulturarv, fysisk og digital 
udstillingsdesign og genstandsformidling, foruden scene-
teknik, har Teatermuseet i Hofteatret siden retableringen i 
2012 arbejdet målbevidst på at opbygge nye samarbejds- og 
netværksrelationer både lokalt, nationalt og internationalt 
– og af såvel mere formel som uformel karakter. 

I 2016 har vi især styrket de lokale samarbejdsrelationer på 
og omkring Slotsholmen (Folketinget, Christiansborg Slot, 
Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek, DAC/BLOX, 
Borups Højskole mv.):

Lokale samarbejdsrelationer på og omkring  
Slotsholmen og Københavns kulturkvarter
Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 lagt an til kunde- og 
arrangementssamarbejde med større naboinstitutioner 
som Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek, foruden 
et billetsalgs- og lanceringssamarbejde med Christiansborg 
Slot. Begge samarbejder iværksættes i 2017 på uændrede 
resurser, men med udgangspunkt i udvidede og standardi-
serede åbningstider fra og med 1. juni 2017. 

Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 medvirket i markeds-
føringsaktiviteter i regi af Københavns Kulturkvarter, hvor 
Teatermuseet i Hofteatret er gået aktivt ind i styregrup-
pe, Event- og brandingudvalget mv. De målrettede, men 
uformelle dialoger med og besøg af ledende persongrupper 
fra fonde, organisationer (fx Dansk Arbejdsgiverforening), 
virksomheder og det politiske miljø er øget.

Teatermuseet i Hofteatret har gennem hele 2016 været 
vært i Hofteatret for en række møder og workshops med 
rådgivere inden for bygningshistorie, restaurering, projek-

Samarbejde og netværk

tering, kulturarv, udstillingsdesign, genstandsformidling og 
sceneteknik vedrørende projektet Hofteatret – restaurering 
og formidling. 

Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 indgået aftale med 
Folketinget mhp. at kuratere og producere udstillingen Det 
skjulte Slotsholmen – sikke en (Danmarks)historie i Rigs-
dagsgården fra ultimo juni 2017.

Lokale, nationale og internationale samarbejder 
Teatermuseet i Hofteatret indgik i 2016 i flere lokale, anled-
ningsbestemte samarbejder med teatre, museer og kul-
turinstitutioner. Det gælder bl.a. bidrag til en kunstnerisk 
installation på Charlottenborg, deltagelse sammen med 
Det Kongelige Teater, Bådteatret, Får302 og Dansehallerne 
i virtuelt kunstprojekt under Kulturfællesskabet VINK, 
events i regi af Københavns Kulturkvarter, samt et tæt sam-
arbejde med scenografen Lars Juhl og Det Kongelige Teater 
omkring udstillingen Fragmenter – scenografen Lars Juhl.

Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 kurateret udstillings- 
og formidlingsprojekter som Halfdan til tiden (Hinnerup 
Bibliotek og Kulturhus),  Holberg til tiden (Holbergmuseet 
i Bergen), og været medkurator og –producent på den 
europæiske rejseudstilling The History of Europe – told by 
its Theatres, som blev vist i Tyskland og Slovenien i 2016 
og afsluttes på Victoria & Albert Museum i London 2017.

Til udstillinger i Hofteatret som Frederik Ahlefeldt-Laur-
vig – teatrets aristokrat i det dansk-tyske grænseland har 
Teatermuseet i Hofteatret samarbejdet med bl.a. Det Nati-
onalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Odense Bys 
Museer, Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek – Kort- og 
Billedafdelingen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, 
Taasinge Museum, Valdemars Slot og Tranekær Slot.
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Deltagelse i internationale projekter inden for forskning, 
videndeling og markedsføring
Teatermuseet i Hofteatret er aktiv partner i markedsfø-
ringsprojektet The European Route of Historic Theatres; 
projektholder på et nyt nordisk netværk for kompeten-
ceudvikling på tværs af institutionelle grænser: Nordisk 
teaterkulturarv – bygningshistorie, kulturhistorie, teaterhi-
storie i teori og praksis og medlem af Nordisk Centrum for 
Teaterhistorisk Dokumentation. 

Teatermuseet i Hofteatret er sparringspartner for et baltisk 
funderet netværk, Learning to think big in small spaces, og 

det europæiske netværk Digitalisering og digital formidling 
af arkiver (VESTI) s.m. forskningsinstitutioner og museer 
(leading partner er University of Rome; projektet hører un-
der Horizon 2020-programmet Reflective societies: cultural 
heritage and European identities). 

Teatermuseet i Hofteatret var medarrangør af og delvis 
vært for den internationale SIBMAS-konference i Kø-
benhavn 2016, CPH16: Freeze!, for arkiver, biblioteker og 
museer, der arbejder med teater.

Øvrige samarbejdsrelationer
Teatermuseet i Hofteatret samarbejder med forsknings- og 
formidlingsinstitutioner med relation til institutionens 
virkefelter, her iblandt Center for Kulturstudier, Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab, Folkeuniversiteterne 
i København og Aarhus-Emdrup, Danmarkshistorien.dk, 
Danmarks Radios Koncerthus, DR K o.a.. 

Teatermuseet i Hofteatret har samarbejde med og regel-
mæssige besøg fra brancheorganisationer og kunst- og kul-
turuddannelser med relation til institutionens virkefelter, 
bl.a. Teatervidenskab og Kulturformidling på Københavns 
Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi, 
Museologi og Dramaturgi på Aarhus Universitet, Kommu-
nikationsuddannelsen på RUC, filmskolen, Den Danske 
Scenekunstskole, konservatorierne, enkelte højskoler og 
gymnasier. 

Teatermuseet i Hofteatret har efter anledning studie- og 
virksomhedspraktikanter fra forskellige fagstudier og fag-
områder med relation til institutionens virkefelter. Teater-
museet i Hofteatret er inviteret deltager i Kulturstyrelsens 
Nationale Brugerundersøgelse og i Københavns Mangfol-
dighedscharter.
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Aleph – bibliotekernes registreringssystem 

Kulturklik (Museer i København og omegn)

Kulturnatten, WOCO

Kulturstyrelsen – kompetencenetværk omkring EU’s støtteprogram Et kreativt Europa

Kunstkonserveringen, Kronborg

Københavns Kulturkvarter

Museumsformidlere i Danmark (MiD)

Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring

Netværk for Nyere Tid under ODM

Nordic Route of Historic Theatres

Nordisk Center for Teaterdokumentation (NCTD)

Organisationen Danske Museer (ODM)

PERSPECTIV – Association of Historic Theatres in Europe

Société International des Bibliotheques et des Musées des Arts du Spectacle (SIBMAS)

The International Council of Museums – dansk og internationalt medlem (ICOM)

Organisatoriske medlemsskaber
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Teatermuseet i Hofteatret har siden 2012 arbejdet ud fra 
en samlet strategi for udstillinger og formidlinger med 
tilhørende forsknings-, lærings- og publiceringsprojekter. 
Ambitionen har kort sagt været at bringe oplevelsen af 
såvel Teatermuseet som Hofteatret ind i vores tid og ver-
densforståelse – – og give den aktuel relevans og historisk 
perspektiv.

Udstilling og formidling

Teatret som kunstart og kulturelt udtryk  
I de første år 2012-14 var fokus på at åbne og forny det 
felt, som teatret som kunstart og som historisk og kulturelt 
udtryk set ud fra et museumsfagligt synspunkt dækker 
over. Det gælder emner, indhold, genstandsformidling og 
samlede formidlingsgreb. Men det gælder også i forhold til 
geografisk udbredelse, både på nationalt og internationalt 

Udstillinger i Hofteatret 2016

•   1700-tals garderoben – interiørudstilling
•   Art & Act  – installation i forsalen
•   Bevar os vel! Med konservatoren på arbejde 

– restaurerings- og formidlingsprojekt (åbent 
værksted)

•   Breve fra et grænseland – installation på balkonen
•   Brændpunkter i Hofteatrets historie – fotodoku-

mentarisk udstilling
•   DigtJukeBox – installation i foyeren
•   Folk og forlystelseskultur – Scala Teatret og revyen 
•   Fra samlingen: teatret i museet – museet i teatret 

installation i garderoben
•   Fragmenter – scenografen Lars Juhl – særudstil-

ling
•   Frederik Ahlefeldt-Laurvig – teatrets aristokrat i 

det dansk-tyske grænseland – særudstilling
•   Halfdan til tiden – særudstilling
•   Scenografiske værksteder og Scenografens værk-

sted – fotodokumentarisk udstilling
•   The invisible voice – kunstvideo, nicheinstallation 

på balkonen
•   Wagner i Danmark – Den jyske opera og Lars Juhl 

– Chr. 8’s trappe

Udstillinger andre steder 2016

•   Bidrag til udstilling om Ystad Teater på Teater-
museet i Malmö (april-december)

•   Bidrag til udstillingen om Gerda Wegener på 
Arken (januar-december)

•   Holberg til tiden – på Holbergmuseet i Bergen 
(juni-august)

•   Teatermuseet i Hofteatrets model af Stærekas-
sen, kunstnerisk installation på Charlottenborg 
(juni-juli)

•   Halfdan til tiden i Hinnerup Bibliotek og Kultur-
hus (november-december)

•   Teaterrum – virtuelt kunstprojekt under Kultur-
fællesskabet VINK (s.m. Det Kongelige Teater, 
Får302 m.fl.)

•   Medkurator og -producent på The History of 
Europe – told by its theatres – Wien (oktober 
2015 – marts 2016), München (maj-september 
2016 ), Ljublijana (oktober 2016 – januar 2017) 
– slutter på Victoria & Albert Museum, London, 
2017
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plan. Publikationen Udstillinger og formidling 2011-15 
(2016) demonstrerer og dokumenterer dette.

Hofteatret som Hofteater i Hofteatret 
Sideløbende med denne udvikling har Teatermuseet i 
Hofteatret i 2015 og 2016 haft fokus på at udrede mulighe-
derne for for første gang i museets historie at præsentere en 
gennemført formidling af fortællingen om Hofteatret som 
Hofteater med relevans og aktualitet for et nutidigt publi-
kum – og hermed af Hofteatret som historisk seværdighed 
blandt de øvrige på Slotsholmen. 

Fortællingen om Hofteatret som Hofteater og i Hofteatret 
er en faglig grundsten i projektet Hofteatret – restaurering 
og formidling. Men allerede i 2017 tages en række initiati-
ver til at styrke denne fortælling og dens udbredelse. Det 
sker bl.a. ved et billetsalgs- og lanceringssamarbejde med 
Christiansborg Slot, som iværksættes på uændrede resur-
ser, men med udgangspunkt i udvidede og standardiserede 
åbningstider fra og med 1. juni 2017. Se mere i afsnittet 
Hofteatret 2017 – som venue og ad nye veje.

Materialer og kilder
I hvert enkelt udstillings- og formidlingsprojekt trækker 
Teatermuseet i Hofteatret i videst mulig omfang på det 
særdeles righoldige materiale fra egne arkiver og samlinger. 
I samspil hermed integreres nye eksterne kildetyper og nyt 
genstandsmateriale i stigende grad. Traditionel teaterhisto-
risk forskning og formidling forbindes med nye kultur- og 
mentalitetshistoriske perspektiver, ligesom klassisk udstil-
lingsæstetik forbindes med moderne, både fysisk og digital 
formidling gennem fornyet og forøget interaktion mellem 
teatrets materielle og immaterielle kulturarv.

Historien i nutid – nutidens historie
Teatermuseet i Hofteatret søger med større styrke end 
tidligere at fange pågående teateraktiviteter og de levende 
teatermiljøer i flugten, så vi får både fortid og nutid ind i 

huset i de enkelte udstillinger og får vist sammenhængen 
mellem teaterkulturen og verden udenfor, mellem det 
historiske og det aktuelle teater og mellem TMH og det 
samfundsliv, som omgiver institutionen – så interessen for 
teatrets historiske og aktuelle relevans styrkes.

Strategiske udstillingsformater
Fra og med 2014 har Teatermuseet i Hofteatret arbejdet ud 
fra tre strategiske udstillingsformater:
•   Nutiden i historien – historien i nutiden: ofte mindre, 

anlednings- og aktualitetsbestemte frontudstillinger, så 
vidt mulig med ekstra vægt på formidling til undervis-
ning etc., gerne i samarbejde med eksterne aktører og 
institutioner. 

•   Temaudstillinger: Mindre eller større udstillinger med et 
gennemgående tema, som både kan være personbundet 
og historisk, institutionelt afgrænset eller af mere over-
ordnet karakter. 

•   Nye kunstneriske bearbejdninger af og til teatret: kunst-
neriske tolkninger af teatret, fx teatrets interiører, teatrets 
klassikere, teatertegninger, teatertekster, de skjulte med-
virkende som fx suffløren, dagliglivets og det offentlige 
rums iscenesættelser eller musikalske lydcollager til 
teatrets ord og rum.

Publikationer
I 2016 har Teatermuseet i Hofteatret produceret og udgivet 
tre bøger i direkte tilknytning til udstillinger: 
•   Frederik Ahlefeldt-Laurvig - teatrets aristokrat i det 

dansk-tyske grænseland
•   Bevar os vel! Teatermuseet i Hofteatrets bustesamling
•   Fragmenter – Scenografen Lars Juhl

I 2016 har Teatermuseet i Hofteatret produceret og lanceret 
et digitalt og gratis undervisningsmateriale vedr. Halfdan 
til tiden, primært henvendt til 7.-9. klasser, gymnasier, 
højskoler mv.



I 2016 har Teatermuseet i Hofteatret publiceret 3 nye – og 
dermed siden 2012 i alt 29 – webtekster på museets digitale 
og frit tilgængelige publiceringsforum: 
•   Webtekst27: John Chr. Jørgensen: Gustav Esmann: Jour-

nalisten, novellisten og dramatikeren
•   Webtekst28: Dag Heede: Genre og køn – Lili Elbe: Fra 

Mand til Kvinde 
•   Webtekst29: Karin Bang (udg.): “Ja, saadan sidder vi to 

og gør hinanden Kærligheds-Erklæringer” – Brevvekslin-
gen mellem Bjørnstjerne Bjørnson og Peter Nansen

Direktørens personlige museumsblog (http://www.teater-
museet.dk/bloggen) er videreført, museets egen YouTube 
og Vimeo-kanal er udbygget og den høje (inter)aktivitet på 
museets hjemmeside og Facebook-side er fastholdt.

Publikum
TMH har i 2016 fortsat arbejdet med en ny strategi overfor 
ikke-dansk sprogede besøgende via flyer og skiltetekster 
til udstillingerne på engelsk, foruden introduceret gratis 
omvisninger på engelsk i turistsæsonen. Tilsvarende har 
vi fortsat med at udvide og målrette lanceringer til større 
grupper af udenlandske turister og andre målgrupper (sko-
ler, daginstitutioner, Ældre Sagen etc.). 

Medier
TMH har som institution eller repræsenteret af direktø-
ren deltaget i en række indslag i såvel trykte som digitale 
medier, foruden tv, radio og podcast. TMH har i det 
omfang, der har været resurser til det, annonceret i diverse 
medier, herunder via museernes fællesplatform kulturklik.
dk, i de landsdækkende aviser, engelsksprogede magasiner, 
ugeblade etc. TMH udsender løbende pressemeddelelser 
og nyhedsbreve (2000 abonnenter).

Teatermuseet i Hofteatrets samlede strategi for udvikling 
af udstilling, forskning, læring og formidling er integreret i 
projektet Hofteatret – restaurering og formidling.
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Den overordnede strategi for afholdelsen af arrangementer 
og øvrige aktiviteter i Hofteatret er, at enhver aktivitet på 
arrangementssiden – uanset art og type – kan medføre 
aktivitet på museumssiden og vice versa. Den overordnede 
målsætning for Teatermuseet i Hofteatrets arrangements- 
og aktivitetsvirksomhed i Hofteatret – og Hofteatret som 
venue – er at skabe et større og mere differentieret kunde-
grundlag, der både i forhold til besøgstal, omsætning og 
provenu kan stille Teatermuseet i Hofteatret stærkere som 
kulturinstitutionel aktør.

Teater og lignende i Hofteatret
Arrangementer og aktiviteter i Hofteatret – på scenen og i 
øvrigt i huset – er så vidt muligt en integreret del af Teater-
museet i Hofteatrets samlede museums- og formidlingsfag-
lige virke i henhold til gældende vedtægter og målsætning. 

Vores bevilling til drift af museet giver pt i sig selv ikke 
mulighed for at medfinansiere, medproducere eller på 
anden vis understøtte teaterforestillinger o.a. Men vi 
har i 2016 arbejdet med at udvikle grundlaget og styrke 
muligheden for at især taleteatret i forskellige formater i 
stigende grad kan spilles fra scenen i Hofteatret, inden for 
rammerne af Teatermuseets daglige virke som museum og 
Hofteatrets kun 180 tilskuerpladser. Vi bestræber os så vidt 
det er muligt på at opbygge aftaler og arrangementsforma-
ter, der muliggør, at teatre o.a. kan optræde i Hofteatret på 
økonomiske og logistiske vilkår, der er rimelige og realisti-
ske for begge parter. Principperne herfor er offentliggjort 
på museets hjemmeside og kommunikeres løbende og efter 
anledning ud, hvor det er relevant.

Lancering og markedsføring
Arrangementer, der involverer eksterne parter, medfører at 

Arrangementer og aktiviteter i Hofteatret

annonceringer nok finder sted via Teatermuseet i Hoftea-
trets hjemmeside og nyhedsbreve, men at alle udgiftskræ-
vende former for annoncering og markedsføring afholdes 
af de eksterne parter. Det betyder dels at Teatermuseet i 
Hofteatret lanceres i et omfang, der rækker langt ud over 
markedsføringsbudgettet, dels at Teatermuseet i Hofteatret 
lanceres i og på en række større og forskellige fysiske for-
mater som bill boards, busreklamer, programmer osv.

Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 været markedsført på 
flere danske, digitale platforme end hidtil: brugkulturen.
dk, kulturklik.dk, aok.dk, bornibyen.dk, kulturkvarter.
com, visitcopenhagen.dk mv. Efter anledning desuden på 
forskellige danske og internationale platforme.

Teatermuseet i Hofteatret er i 2016 i stigende grad blevet 
efterspurgt og benyttet som location for foto-, video- og 
programoptagelser. TMH har udarbejdet en egentlig poli-
tik herfor, hvis fokus er, at location-optagelser skal referere 
så tæt som muligt til eller direkte handle om Hofteatret og/
eller Teatermuseets virke, og desuden være indtægtsgiven-
de. Antallet og variansen af journalistiske og kunstneriske 
optagelser (radio, podcast, tv, video), som direkte har med 
museet og Hofteatret at gøre, er stigende. De betragtes som 
faglig formidling af og (gratis) reklame for Teatermuseet i 
Hofteatret og er derfor oftest ikke indtægtsgivende. 

Teatermuseet i Hofteatret er fuldgyldig partner i markeds-
føringsprojektet Københavns Kulturkvarter, som indtil vi-
dere betragtes som en strategisk investering, hvis resultater 
først vil kunne begynde at vise sig i de kommende år. 

I forlængelse af 2016 har Teatermuseet i Hofteatret iværk-
sat en række initiativer, der skal styrke arrangements- og 
aktivitetsvirksomheden. Se mere i afsnittet Hofteatret 
2017 – som venue og ad nye veje.
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Arrangementstyper
Tilvæksten i variansen af arrangementer er fastholdt i 2016. 
TMH har i 2016 videreudviklet to nye typer af arrange-
menter, begge med sigte på større provenu på det enkelte 
arrangement. Større, fuldt formateret selskabsarrangemen-
ter med spisning, underholdning osv. (‘guldkortet’) resp. 
ordinære besøgsarrangementer for ekstraordinært store 
grupper (70-150 personer) med Teatermuseet i Hofteatrets 
direktør eller museumsinspektør Mikael Kristian Hansen 
som vært, udformet så der ikke kræves ekstra personale.

Teatermuseet i Hofteatrets indsats på den årlige Kulturnat-
ten er styrket i 2016 gennem samarbejde med Københavns 
Kulturkvarter omkring kulturguider og mobile baristaer 
på Christiansborg Ridebane. Tilsvarende har Teatermuseet 
i Hofteatret med held samarbejdet med Københavns Kul-
turkvarter omkring større enkeltarrangementer som Urban 
Trail. Dette samarbejde styrkes i 2017 i forbindelse med 
Københavns 850 års jubilæum.

De særlige gratisarrangementer for børn i hhv. vinterfe-
rien og efterårsferien er fastholdt i 2016. Teatermuseet i 
Hofteatret testede i 2016 med held gratis omvisninger på 
engelsk og en indtægtsgivende workshop, Skuespiller for 
en dag, for børn i mindre grupper på scenen i Hofteatret. 
Såvel omvisninger på engelsk og workshops er planlagt til 
at blive udbudt fra og med forsommeren 2017.

Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 afholdt større åb-
nings-receptioner og faglige arrangementer i sammen-
hæng med egne udstillinger og formidlingsprojekter. Bl.a. 
receptioner og åbningsarrangementer omkring Frederik 
Ahlefeldt-Laurvig – teatrets aristokrat i det dansk-tyske 
grænseland, FRAGMENTER – brudstykker af teatermodel-
ler og DigtJukeBox. Desuden må to større faglige arrange-
menter fremhæves: To eftermiddage med 10 optrædende 
kunstnere ved afslutningen af udstillingen Halfdan til 
tiden, og et større helaftensarrangement med 6 kunstnere, 
hvor Teatermuseet i Hofteatret var vært for den interna-

tionale SIBMAS-konference, CPH16: Freeze!, for arkiver, 
biblioteker og museer, der arbejder med teater.

Teatermuseet i Hofteatrets direktør Peter Christensen Teil-
mann bidrog med åbningstaler og foredrag ved åbningen af 
to eksterne udstillinger i 2016: Holberg til tiden i Bergen og 
Halfdan til Tiden i Hinnerup.

Blandt de mere traditionelle koncert- og forestillingsar-
rangementer i 2016 var bl.a. den tilbagevendende nytårs-
koncert med Thomas Peter Koppels ensemble, De Danske 
Studenters Operetteforening Polyhymnias opførelse af 
operetten Den skønne Helene, Via Artis’ opførelse af teg-
neserieoperaen  Escarramán, Operafabrikkens opførelse af 
La Gioconda, Operettekompagniets opførelse af Den Glade 
Enke og Kulturkontorets opførelse af operacollagen Lonely 
House.  Den internationale Copenhagen Guitar Festival 
fandt igen sted i Hofteatret. 

Hofteatret lagde scene til en række premierer i 2016, her 
iblandt duoen BengtssonSydows nye koncert, den svenske 
imaginist og komiker Karsten Torebjers show Karsten To-
rebjer – Psychic medium og satiregruppen MAGTs forestil-
ling MAGT – og vi skal videre. Den franske stjerneskuespil-
ler Fanny Ardant optrådte for første gang i Danmark med 
Le Navire Night (Fartøjet Night) af Marguerite Duras. 

BengtssonSydow, Torebjer og MAGT er samtidig eksem-
pler på, at TMH også i 2016 har arbejdet på at udvikle 
arrangementer i samarbejde med de mere alternative eller 
yngre – men vidt forskellige – kunstneriske og kulturelle 
nærmiljøer primært i København, hvis arrangementer 
matcher Hofteatret og omvendt, men som hidtil ikke har 
været kendt med Hofteatret.

Teatermuseet i Hofteatrets overordnede strategi for udvik-
ling af arrangementsvirksomheden er indskrevet i projektet 
Hofteatret – restaurering og formidling.
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Teatermuseet i Hofteatret arbejder som formidlingsinsti-
tution for dansk teaterhistorie og teaterkultur bevidst og 
målrettet på at udbygge, pleje og formidle museets arkiva-
lier og samlinger inden for de økonomiske rammer, der er 
givet, og afvejet efter disses betydning og værdi i forhold til 
de statslige institutioner. 

At anvende arkivalier og genstande
I henhold til Teatermuseet i Hofteatrets udstillings- og 
formidlingsstrategi skal museets arkiver og samlinger i 
stigende grad indgå direkte i udstillinger og andre former 
for formidling. Det vil i en række tilfælde kunne og skulle 
ske uden øgede omkostninger. I andre tilfælde kræves der 
tilførsel via fondsbevillinger af økonomiske og personale-
mæssige resurser – til konservering, restaurering, remedi-
ering – for at kunne bringe arkivalier og genstande frem i 
udstillingerne. I disse tilfælde har Teatermuseet i Hofteatret 
også i 2016 opereret efter to principper:

I enkelte tilfælde er pleje, restaurering af udvalgte sam-
linger og formidlingen heraf selve fundamentet i fondsan-
søgninger. I 2016 fuldendtes således det store projekt Bevar 
os vel! Med konservatoren på arbejde, som kombinerede 
klassisk genstandsrestaurering (af museets meget gamle 
samling af buster af skuespillere) i åbent værksted i museet 
med konservatorens personlige og mundtlige formidling 
af det sjældne håndværk og de i dag som oftest glemte 
skuespillere, foruden i en afsluttende udstilling og katalog-
udgivelse til brug for videre forskning.

I andre tilfælde er fondsbevillinger til pleje og bearbejd-
ning (restaurering, konservering, remediering, digitali-
sering) af arkivalier og genstande en forudsætning for 
realisering af udstillings- og formidlingsprojekter. Aktuelle 
eksempler i 2016 var Frederik Ahlefeldt-Laurvig– teatrets 
aristokrat i det dansk-tyske grænseland, Holberg til tiden 

Arkiver og samlinger

og Halfdan til tiden. Via fondsbevillinger blev genstande 
og arkivalier restaureret og digitaliseret, således at de blev 
bragt i en form, der gjorde det muligt at de kunne (re)
præsenteres og formidles i udstillingerne. 

På længere sigt arbejdes der på at udarbejde større formid-
lingsprojekter omkring digital adgang til Teatermuseet i 
Hofteatrets arkiver og samlinger. Det sker både internt i 
forbindelse med enkeltstående udstillings- og formidlings-
projekter, og eksternt ved medvirken i et større europæisk 
forsknings- og formidlingsprojekt om digitalisering og 
digital formidling af arkiver. 

Øvrigt i 2016
Som et større, egenfinansieret bidrag til udarbejdelsen 
af projektet Hofteatret – restaurering og formidling har 
Teatermuseet i Hofteatret iværksat oprydning, samling 
og reorganisering af museets ældre administrative arkiver 
med fokus på materialer vedr. selve Hofteatrets bygnings-
historie, foruden iværksat et udredningsarbejde omkring 
den både fysiske og digitale formidling af de museumsfag-
lige arkiver og samlinger. 

Teatermuseet i Hofteatret har hjemtaget plakatsamlinger 
fra Får302 og Aalborg Teater og flere private programsam-
linger, hvor disse har kunnet supplere og udbygge museets 
i forvejen righoldige samlinger.

Teatermuseet i Hofteatret har  serviceret og faciliteret en 
lang række museumsfaglige opgaver og forespørgsler ud 
fra arkiver og samlinger på henvendelser og besøg fra 
forlag, teatre, forfattere, forskere mv.

Teatermuseet i Hofteatret har fortsat den årlige eksterne 
samlingsrevision.





22 | Teatermuseet i Hofteatret • 2016

Teatermuseet i Hofteatret har også i 2016 modtaget forskel-
lige donationer og deponeringer, foruden haft en række 
ind- og udlån efter anledning til forskellige udstillings- og 
formidlingsprojekter. Vi har derudover en række tidsube-
stemte ind- og uddeponeringer

Uddeponeringer og udlån
•   Arken, 7 portrætter udført af Gerda Wegener enten som 

maleri, tegning eller akvarel
•   Det Kongelige Danske Kunstakademi, model af teater-

bygningen Stærekassen
•   Bellevue Teatret: 5 forskellige teaterprogrammer fra 

årene 1936-1943
•   Børglum Kloster: Ghita Nørbys portræt udført af Mikael 

Melbye
•   Hinnerup Bibliotek og Kulturhus: Lydcollager og diverse 

materiale til særudstillingen Halfdan til tiden
•   Holbergmuseet, Bergen: Lydcollager og diverse materiale 

til særudstillingen Holberg til tiden
•   Bornholms Museum, 1996: 2 gipsbuster af Wilhelm He-

rold: Moderen, Margrethe Herold og Jens Ingvorsen
•   Det Danske Revymuseum, 2004: Model af Carl Lund, 

Plakater til Københavnske teatre, statuette af Frederik 
Jensen samt Aksel Hansens buste af Erik Bøgh

•   H.C. Andersens Hus, Hans Jensens Stræde 37-45. Oden-
se Bys Museet, 2004: Plakat fra Det Kongelige Teater, 
d.25. april 1829.

•   Selskabet Kjæden ved Erik Nygaard, 1996: Litografi fra 
Eg. Buscke’s litografiske Atelier af komponisten, sangeren 
og violinisten Edouard du Puy.

•   Det Kgl. Teater. Litografi af Emil Bærentzen & Co. Lth. 
Inst. efter tegning af C. F. Christsensen. 1840. H: 31 x 37 
cm. Indrammet

Deponeringer og lån

•   Det Kgl. Teater, en tegning forestillende Margrethe 
Schanne i rolle i balletten Auroras Bryllup og et litografi 
forestillende Margrethe Schanne

•   Det Kgl. Teater, en tegning forestillende Niels Bjørn 
Larsen i Napoli udført af Erik Werner

Inddeponeringer og indlån
•   Statens Museum for Kunst (Malerier, langtids)
•   Det Kongelige Teater (tegninger, langtids)
•   Poul Dubienko (scenografimodeller og kostumer, lang-

tids)
•   Sarah Voigt (kostumer, langtids)
•   Det Heibergske Familiemuseum, Norge (Kostume, ko-

stumedele og sko, der har tilhørt, Johanne Luise Heiberg 
(1812-90), deponeret til 2012)

•   Det Kongelige Teater: 15 forskellige kostumer til særud-
stillingen Fragmenter – brudstykker af teatermodeller

•   Det Kongelige Teater: Portræt af Ghita Nørby
•   Solodanseren Thomas Lund: Balletsko, træningsdragt og 

træningsbukser, der har tilhørt Margrethe Schanne.
•   Solodanseren Kirsten Simone: 2 balletkostumer, 1 fra 

Tornerose 1957 og 1 fra Svanesøen 1964
•   Bjarne H. H. v. Solberg: Scenografimodeller mv. til for-

skellige forestillinger
•   Kunstneren Michael Kvium: 130 tegninger
•   Teatertegneren Erik Werner: 500 teatertegninger fra 

perioden 1980-2010 
•   Scenografen Christian Tom-Petersen: 10 kostumetegnin-

ger til Henrik Ibsens De unges Forbund, Aarhus Teater 
1986

•   Scenografen Christian Tom-Petersen: Rekonstruktions-
tegning af Christian 7.s hofteater 1767, udført 2009

•   Scenografen Christian Tom-Petersen: Scenografimodel 
til Nøddebo Præstegaard 2003



•   Erling Larsen: Rustning fra forestillingen Lorenzaccio, 
1984

•   Lars Juhl: 12 indrammede tegninger til udstilling Wag-
ner i Danmark – Den jyske opera og Lars Juhl

•   Ny Carlsberg Glyptotek: Portræt af Johanne Luise Hei-
berg, udført af Elisabeth Jerichau-Baumann

•   Malene Schwartz: Portræt udført af Mitch Waite
•   Kaspar Rostrup: 20 kostumetegninger til forskellige 

forestillinger
•   Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme: 4 store spejle
•   London Toast Theatre: 2 kostumer
•   Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen: 

Odense Teater på Sortebrødre Torv (litografi udført 
1851), Gottorp Slot (tegning udført af Hans Heinrich 
Eegberg) og Plan der Forteresse Gottorff (udateret 
tegning)

•   Rigsarkivet: Tre arkivalier efter Frederik Ahlefeldt-Laur-
vig og én plakat efter Odense Teater

•   Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot: 
Hans Hansen, et selvportræt

•   Odense Bys Museer: Portræt forestillende Adam Fre-
derik Trampe udført af Hans Hansen, et bordspejl, en 
pengekasse og to lamper

•   Tranekær Slot: Portræt forestillende Frederik Ahle-
feldt-Laurvig udført af Jens Juel samt Tranekær slot, et 
broderet maleri udført af ubekendt kunstner

•   Valdemars Slot: Portræt forestillende Frederik Juel udført 
af Jens Juel

•   Taasinge Museum: Klarinet fra omkring år 1800
•   Slots- og Kulturstyrelsen: Portræt forestillende dronning 

Caroline Amalie udført af F.C. Gröger
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Teatermuseet i Hofteatret har i 2016 investeret egne resur-
ser i udarbejdelsen af grundlaget for et større fondsprojekt 
Hofteatret – restaurering og formidling. Arbejdet blev efter 
planen afsluttet primo december 2016 og ansøgningen blev 
indgivet efter aftale til tre indbyrdes korresponderende 
fonde ultimo 2016. Teatermuseet i Hofteatret anvendte i 
2016 en ikke ubetydelig del af egne resurser til projekt-
udarbejdelsen og medfinansierer ved projektets mulige 
realisering desforuden 1.500.000 kr. af egne resurser uden 
for projektets budget.
 
Sideløbende med det har Teatermuseet i Hofteatret fortsat 
de seneste års strategiske handlingsplan og søgt og modta-
get støtte fra en række såvel større og især mindre fonde til 
løbende udstillings- og formidlingsprojekter. 

Oversigten her angiver i alfabetisk orden de fonde, der 
har støttet udstillings- og formidlingsprojekter afviklet i 
2015-16, hvis støtte er søgt i 2016 eller bevilliget i 2016 til 
projekter påbegyndt i 2016 til fuldendelse i 2017 respektive 
kommende projekter i 2017-2018. Enkelte fonde har givet 
støtte til mere end ét projekt. 

Fonde

•   Alfred Goods Fond
•   A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 

Fond til almene Formaal
•   Augustinus Fonden
•   Axel Muusfeldts Fond
•   Bestles Fond
•   Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
•   Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
•   Ernst B. Sund Fonden
•   Ernst og Vibeke Husmans Fond
•   Gangstedfonden
•   Inger og Jørgen Nygård Larsens Fond 
•   Jubilæumsfonden af 12.08.1973
•   Jørgen Hansen Kochs Mindelegat
•   Kirsten og Freddy Johansens Fond
•   15.  Juni Fonden
•   Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
•   Lars Juhl (privat donation)
•   Lasson Andersens Fond
•   Nikolai og Felix Fonden
•   Nordea Fonden
•   Oberst H. Parkovs Mindefond
•   Oticon Fonden
•   Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
•   Tuborgfondet
•   Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
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Hofteatret bruges til flere forskellige museums-, arrange-
ments- og formidlingsfaglige aktiviteter. Nogle relaterer 
til Teatermuseet som museum, andre til Hofteatret som 
(historisk) teater- og scenerum, og andre igen til huset som 
historisk seværdighed og kulturelt mødested. 

Hofteatret er en kulturhistorisk bygning, der medfører en 
række udfordringer i brugen af huset. Interiører, faciliteter 
og installationer er forældede og nedslidte, til trods for den 
løbende ad hoc-vedligeholdelse.

Lokaler
Publikumstrappe, forsal, café, foyer, sal, scene, bagscene, 
sidegange, balkoner og loger er under fortsat nedslidning 
som følge af de mange museumsgæster og arrangementer 
og trænger til renovering, udskiftning af tekniske installa-
tioner og udbedring af sikringsforhold. Enkelte større ud-
bedringer er foretaget i de seneste årtier: Gulve og bænke 
blev renoverede i 2004 og er pt. noget af det mindst slidte i 
huset. Det samme gælder tæpper samt bænke på 1. balkon, 
der blev renoveret i 2009. Derimod er det interimistiske 
skånegulv, der blev lagt på scenen i 2009, radikalt nedslidt. 

Publikumsfaciliteter
Adgangsforholdene for publikum, ikke mindst for dårligt 
gående og handicappede, er utidssvarende. Publikumsfaci-
liteterne, toilet, garderobe mv., er forældede og nedslidte.

Driftslokaler og -faciliteter
Kontorer, værksted, opbevaringsrum, serverrum, som er 
fundamentet for de publikumsaktiviteter, der sker i museet, 
er tilsvarende nedslidte og utidssvarende. 

Hofteatret – funktioner og tilstand

Installationer
De undersøgelser, der er blevet udført som led i projekte-
ringen af Hofteatret – restaurering og formidling, har ende-
gyldigt blotlagt, at især radiatorer og tekniske installationer 
er forældede og fordyrende og bør udskiftes.

Vedligeholdelse og udbedringer
I henhold til den vedligeholdelsesplan, Teatermuseet i Hof-
teatret siden 2012 har arbejdet efter, er der løbende blevet 
foretaget en række større og mindre – og i antal stadig 
stigende – reparations- og vedligeholdelsesarbejder i og af 
Hofteatrets interiører, faciliteter og installationer. Herun-
der køb og istandsættelse af den forscene, som blev bygget 
specielt til Hofteatret af DR i forbindelse med transmissio-
nerne af Det nye Talkshow (2009-2011), årlig reparation og 
opmaling af det interimistiske skånegulv på scenen, løben-
de reparationer af elektriske installationer – senest i 2014 
en udskiftning af samtlige batterier i balkonlysene – og af 
gulvet i Hofteatrets forsal og foyer, maling og istandsættelse 
af museets køkken- og kontorområde, udbedring af vindu-
es- og dørpartier mod Ridebanen i kontorer og sal. 

Gennem de seneste par år er der foretaget flere selvstændi-
ge udbedringer af interiører og faciliteter.  Indgangs trappe-
partiet ved administrationsindgangen i nr. 10 har fået lagt 
nyt linoleumsgulv. Endelig og som følge af nye sikrings-
forhold omkring nyetableret indgang til Folketinget har 
alle Teatermuseet i Hofteatrets indgangsdøre i trappen 
Christiansborg Ridebane nr. 10 fået installeret automatiske 
dørlåse og digitale kortlæsere, ligesom serverrummet har 
fået installeret ventilationssystem.

I 2016 blev Hofteatrets facade og balkon renoveret og flere 
udbedringer foretaget ud fra den handlingsplan, der er 
aftalt med Arbejdstilsynet.



“Hofteatret er en perle og et ideelt sted at afholde ekstra-
ordinære og stemningsfulde arrangementet. Og personalet 
i teatret sørger for alt: de er superprofessionelle i deres 
håndtering af samarbejdet både forud for arrangementet 
og på dagen, hvor det hele løber af stablen. ” 

Line Pedersen, Dansk Sprognævn

“En magisk og personlig aften i Hofteatret. Buffeten var 
udsøgt og vi blev på alle måder forkælede. Stemningen var 
helt speciel. Højtidelig, historisk og samtidig hyggelig og 
fuld af summende snak og latter. Personalet på Hofteatret 
gik fra starten gik ind med et stort personligt engagement 
for at sikre en helt usædvanlige aften.”  

Elsebeth Finnick, Réunion des NAC      
 
“En dejlig solskinsdag i maj holdt jeg min runde fødselsdag 
i Teatermuseets eventyrlige lokaler. Velkomstdrinken blev 
serveret på museets balkon med sol og udsigt over Køben-
havn. Derefter myldrede vi alle ind i teatersalens dunkle, 
stemningsfulde belysning, hvor museets personale havde 
dækket smukke borde og stillet den valgte buffet frem. Der 
var magi og historisk vingesus i luften. Jeg havde valgt at 
blive underholdt under spisningen, hvilket stedet egner sig 
formidabelt til. Aftenen endte igen på balkonen med kaffe 
m.v. og sluttede af med, at vi alle stod og så fyrværkeri fra 
Tivoli. Et arrangement, som jeg sent vil glemme, og som 
jeg hele vejen igennem følte, var i de bedste hænder hos 
museets kompetente og venlige medarbejdere. Tak til alle 
for en enestående oplevelse.” 

Lise Friis  

“Passioneret guide med humor – super god oplevelse og 
ikke mindst en meget behagelig måde historien blev for-
midlet til publikum.” 

Personalet i Jernbane Allé Apotek & Grøndalsapoteket

Bruger til bruger

“En rigtig interessant og velstruktureret tur på Slotsholmen 
med levende fortællinger og tankevækkende pointer.” 

Børneklinikken, Fagligt center, København

“Den guidede kultur-rundtur på Slotsholmen var vel 
tilrettelagt med mange interessante historiske aspekter - 
både introduktionen til Slotsholmens historie og et meget 
inspirerende besøg på Hofteatret!” 

Kunstforeningen SAS Arts Denmark

“TMH er en helt central institution ‘med unikke kvaliteter’, 
hvis ‘aktiviteter, oplevelser, viden og funktioner’ samtidig 
ikke er ‘synlige’ i nærområdet og for forbipasserende – til 
trods for, at institutionen er placeret lige midt i de passager 
og bevægelsesakser, analysen udpeger.” 

Gehl-arkitekternes Byrumsanalyse af Slotsholmen
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Teatermuseet i Hofteatret har hen gennem 2016 været vært 
for en række møder og workshops – foruden en studietur 
til de svenske barokteatre – for en styregruppe med tilknyt-
tede rådgivere inden for bygningshistorie, restaurering, 
projektering, kulturarv, fysisk og digital udstillingsdesign, 
genstandsformidling og sceneteknik vedrørende projektet 
Hofteatret – restaurering og formidling. 

Baggrunden for dette er denne: 

Teatermuseet i Hofteatret har i årene 2012-15 udarbejdet 
og afprøvet forskellige udstillings- og formidlingsformater 
ud fra eksisterende driftsvilkår og afstemt efter Hofteatrets 
specielle interiører og rumforhold. 

Sideløbende hermed har vi foretaget indledende undersø-
gelser og vurderinger af behovet for renovering, udbedring 
og restaurering af Hofteatrets nedslidte interiører og de 
forældede faciliteter og inventarer. 

Begge dele er sket i tæt samspil med en række rådgivere og 
fagfolk, hvoraf flere aktører uden forbindende har udarbej-
det estimater og tilbud til brug for projektet.

Dette materiale blev i 2015 forelagt en større fond og 
modtaget positivt. Som følge heraf blev en forpligtende 
styregruppe med ledende repræsentanter fra denne fond, 
Slots- og Kulturstyrelsen og Teatermuseet i Hofteatret 
nedsat primo 2016 mhp. udformningen af et samlet projekt 
med titlen Hofteatret – restaurering og formidling.

Teatermuseet i Hofteatrets eget personale og styregruppen 
har sideløbende hermed gennem hele 2016 arbejdet på 
at udrede det økonomiske grundlag, resursebehovene og 
den formidlingsfaglige strategi for et sådant samlet projekt 
og hvad angår institutionen Teatermuseet i Hofteatrets 

Projektet Hofteatret – restaurering og formidling

position og opgaver heri. Som et led i dette arbejde har Te-
atermuseet i Hofteatret på styregruppens vegne ført dialog 
med Folketinget om en mulig afgivelse af lokaler omkring 
publikumstrappen. En fornyelse af adgangsforhold og pub-
likumsfaciliteter omkring indgangen i nr. 18 vil for alvor 
styrke Hofteatret som besøgssted.

Arbejdet blev afsluttet primo december 2016. Som følge af 
projektets øgede omfang og budget hen over sensommeren 
2016, blev det besluttet at prospektet Hofteatret – restaure-
ring og formidling inklusive budget og Letter of Intent fra 
Folketinget skulle indgives til tre indbyrdes korresponde-
rende fonde. Det skete ultimo 2016.

Realiseringen af projektet Hofteatret – restaurering og 
formidling er påtrængende. 

Projektet vil på afgørende vis kunne løfte Hofteatret som 
Hofteater og attraktiv historisk seværdighed blandt andre 
på Slotsholmen, foruden styrke Teatermuseet i Hofteatret i 
forhold til de kommende års organisatoriske, institutionelle 
og ikke mindst økonomiske udfordringer på både de indre 
og de ydre linjer.
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Side om side med arbejdet med projektet Hofteatret – 
restaurering og formidling og forberedelsen og planlægnin-
gen af udstillings-, formidlings- og arrangementsprojekter 
til afholdelse i 2017 og 2018, er Teatermuseet i Hofteatret 
i færd med at iværksatte forskellige markedsføringsini-
tiativer på eksisterende resurser. Initiativer, der kan øge 
synliggørelsen og brugen af Hofteatret som venue, som op-
levelsesdestination og historisk seværdighed, foruden ikke 
bare variansen, men især antallet af besøgende i Hofteatret. 
– Altså simpelthen få flere besøgende ind til noget bedre i 
det, der allerede er godt.

Billetsalgs- og lanceringssamarbejde  
– Christiansborg Slot
Teatermuseet i Hofteatret har taget initiativ til et helt nyt 
billetsalgs- og lanceringssamarbejde med Christiansborg 
Slot. Det køres i juni-september 2017 som et testforsøg 
og sker med udgangspunkt i udvidede og standardiserede 
åbningstider for ordinær museumsåbent fra og med 1. juni 
2017. Samtidigt lanceres – mod betaling af ordinær entre – 
ugentlige gratis omvisninger på engelsk.

Nye arrangements- og besøgsformater  
– Hofteatret som venue
Gennem 2016 har Teatermuseet i Hofteatret med held 
udbygget to nye typer af arrangementer, begge med sigte 
på større besøgstal og provenu på det enkelte arrangement: 
Større, fuldt formateret selskabsarrangementer med omvis-
ning, spisning, underholdning osv. (det såkaldte guldkort), 
respektive ordinære besøgsarrangementer for ekstraordi-
nært store grupper (80-150 personer).

Hofteatret 2017 – som venue og ad nye veje

Kunde- og arrangementssamarbejde  
– Hofteatret som venue
Teatermuseet i Hofteatret har indledt et kunde- og arran-
gementssamarbejde med Nationalmuseet og Det Kongelige 
Bibliotek og en række mindre kulturinstitutioner i nærom-
rådet. Det består af konkrete henvisninger af kunder, men 
også opsøgende møder med og besøg af incoming-bu-
reauer o.a., der formidler og arrangerer lokale venues og 
kulturbesøg (omvisning etc.)  for større og mindre grupper 
fra konferencer etc.

Markedsføringssamarbejde  
– Hofteatret som venue
Teatermuseet i Hofteatret fortsætter vores medvirken 
i markedsføringsaktiviteter i regi af Københavns Kul-
turkvarter, hvor vi er gået aktivt ind i styregruppen, 
Event- og brandingudvalget mv. Involveringen i Køben-
havns Kulturkvarter betragtes stadig som en (for en lille 
institution uforholdsmæssig dyr) strategisk investering i 
forhold til konkret udkomme i 2016-17 (Arbejdsplan for 
2018-21 vedtaget 29. marts 2017). Derfor er der fokus på 
at gøre Hofteatret til venue og vært for større og mindre 
arrangementer i Kulturkvarterets regi, som det er sket med 
Kulturløbet Urban Trail og vil ske med Kulturkvarterets 
Dialogmøde maj 2017 for 120 deltagere.

Uformelle møder og besøg 
Teatermuseet i Hofteatret søger at styrke indsatsen for 
uformelle møder og besøg af persongrupper fra fonde, 
virksomheder, incoming bureauer og det politiske miljø 
(aktuelt besøg af bl.a. DACs bestyrelse, Ny Carlbergfondets 
personale, Folketingets seniorgruppe, DA og incoming 
bureuaet Kuoni).
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Organisatorisk formidlingssamarbejde  
med Folketinget
Teatermuseet i Hofteatret har som led i fondsprojektet Hof-
teatret – restaurering og formidling intensiveret dialogen 
og samarbejdet med Folketingets direktion og formand-
skab. Samarbejdet vil få afgørende effekt på adgangsforhold 
og lign., såfremt Hofteatret – restaurering og formidling  
realiseres. I 2017 har Teatermuseet i Hofteatret indgået af-
tale med Folketinget om at kuratere og producere udstillin-
gen Det skjulte Slotsholmen – sikke en (Danmarks)historie 
i Rigsdagsgården med planlagt start ultimo juni, sideløben-
de og i diskret dialog med DRs prime time-udsendelse af 
Danmarks historie. Udstillingen handler ikke om Hoftea-
tret, men peger hen på Hofteatret og matcher og eksempli-
ficerer for så vidt visionen i Københavns Kulturkvarter (jf. 
arbejdsplan 2018-22, vedt. ultimo marts 2017).

Hofteatret i medierne
Teatermuseet i Hofteatret har gennem de seneste år udvi-
det tilstedeværelsen og synligheden i diverse trykte og di-
gitale medier. I foråret 2017 optræder Hofteatret i større og 
bredere formater i landsdækkende tv og radio. DK4 sender 
i juni et timelangt program om Hofteatret midt på Slotshol-
men – før, nu og i fremtiden. Den ultimativt sidste udgave 
Meyerheims Talkshow på TV2 Charlie optages i Hoftea-
tret og blev sendt 19. april. Når DRs nye store Danmarks 
historie, som vises søndag aften primetime på DR1, til 
september kommer frem til 1700-tallet, vil afsnittet herom 
indeholde centrale scener fra Hofteatret. Radio 24/7 sendte 
i marts Det røde felt fra Hofteatret –med emnet: SKAT.

Hofteatret i 250 år og i fremtiden
Tirsdag 20. juni 2017 festligholder Teatermuseet i Hoftea-
tret både dag (åbent hus) og aften (festaften med kongelig 
deltagelse) Hofteatrets 250 års jubilæum. Den dag indvies 
også Christian Tom-Petersens model (1:30) af det oprinde-
lige Hofteater anno 1767, foruden den nyistandsatte Fr. 7’s 
og Grevinde Danners loge med nye specialbyggede montre. 

Københavns 850 års jubilæum  
– Hofteatret som aktør og som venue
Teatermuseet i Hofteatret har indledt samarbejde med 
Golden Days om at nogle af de events, der skal præge 
bybilledet i forbindelse med 2017-festivalen om Køben-
havns 850 års jubilæum, vil gå forbi og blive markeret i 
Hofteatret. Der ud over lancerer Teatermuseet i Hofteatret 
fra og med august 2017 i samarbejde med Golden Days (og 
Københavns Kulturkvarter) to udendørs kulturvandreture, 
der hhv. starter og slutter i Hofteatret: Holbergs København 
og Det Skjulte Slotsholmen – en kulturel slentretur gennem 
århundreder (jf. udstillingen Det skjulte Slotsholmen i 
Rigsdagsgården).

Oplevelseskoncept for turister  
– Hofteatret som venue
Teatermuseet i Hofteatret har indledt samarbejde med fol-
kene bag Hamlet Live (Kronborg) om projektet The Court 
Theatre live / H.C. Andersen live – levende teater og  leven-
de museum i det historiske museum, henvendt til turister. 
Projektet opbygges og lanceres i samarbejde med Visit 
Copenhagen, WOCO og  incoming bureauer. Koncept og 
fundrasing i 2017, forventes iværksat i 2018.

Øvrige planlagte initiativer uden ekstraresurser  
om teater (kunst, kultur, historie og pædagogik)
I løbet af sommer og efterår 2017 planlægges flere andre 
initiativer. Kommunikationen til og med teatre og teater-
miljøer om de specielle muligheder, der pt. er for at spille 
taleteater i Teatermuseet i Hofteatret, søges igen styrket. 

Dertil kommer andre initiativer: Workshops (betaling) for 
børn ala Skuespiller for en dag (testes i maj, udbydes fra 
august), søndagssaloner for teatermiljøet og teaterinteres-
serede og Slow nights i Hofteatret (onsdage aftener).
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Hvad vi er og vil

Hofteatret fra 1767 er Danmarks ældste fungerende teaterhus og -scene. 
Hofteatret er i ét arkitekturhistorie, kulturhistorie og teaterhistorie, place-
ret midt på Slotsholmen og midt i Københavns Kulturkvarter. I centrum 
for Teatermuseet i Hofteatrets virke er Hofteatret som Hofteater og teatret 
som levende kulturarv.

Teatermuseet i Hofteatret udvikler og formidler historisk og aktuel viden 
om teaterkunst, teaterhistorie og teaterkultur for og fra hele landet og ind-
går derfor i forskellige tværfaglige, tværinstitutionelle og tværnationale 
samarbejder. Teatermuseet i Hofteatret bestræber sig samtidig på at være 
en empatisk, åben, levende og modig vært og kurator for aktiviteter i og 
omkring Hofteatret, som med de enestående og atmosfærefyldte histori-
ske interiører er vores vigtigste museums- og formidlingsgenstand. 

Teatermuseet i Hofteatret udvikler udstillings-, formidlings- og arrange-
mentsaktiviteter, der forbinder museet og teaterkulturen med det om-
kringliggende samfund, og styrker institutionen som et moderne muse-
um, som kulturelt mødested, som kunstnerisk scene og som en videns- og 
oplevelsesdestination med relevans for mange forskellige brugere fra ind- 
og udland. Kort sagt bestræber vi os i alt vi gør på at bringe oplevelsen 
af såvel Teatermuseet som Hofteatret ind i vores tid og verdensforståelse 
– og give den aktuel relevans og historisk perspektiv.

I 2016 har den prioriterede strategiske ambition været at styrke grundla-
get for brug og formidling af Hofteatret som en unik oplevelsesdestina-
tion midt på Slotsholmen, som en historisk seværdighed med appel til et 
nutidigt publikum.





Organisation og ejerforhold
Teatermuseet blev oprettet 1912 og havde indtil 1922 til 
huse i vagtbygningen mellem Rigsarkivet og Det kongelige 
Bibliotek på Slotsholmen. Siden 1922 har museet været 
placeret i det fredede Hofteatret fra 1767 – ombygget i 
1842 – på Christiansborg Ridebane, i den såkaldte Søndre 
Ridebanefløj af Christiansborg Slot. I 2012 fik Teatermuse-
et i Hofteatret nye vedtægter og ny bestyrelse. Teatermuseet 
i Hofteatret er en selvejende institution under Kulturmi-
nisteriet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, som 
ejer Hofteatret og som museet arbejder tæt sammen med 
omkring bygningsdriften, indre og ydre vedligeholdelse mv.

Bestyrelse

Stig Bigaard, Det danske Advokatsamfund,  
advokat (formand), 

Morten Hesseldahl, direktør for Det Kongelige Teater 
(næstformand), 

Kasper Wilton, Danske Teatres Fællesorganisation,  
direktør for Folketeatret

Pernille Weiss Terkildsen, direktør for ArchiMed

Karsten Ohrt, direktør for Ny Carlsbergfondet

Lena Hilbertsdotter Andersson, Sammenslutningen af 
danske Scenografer, scenograf

Solveig Weinkouff, Foreningen af danske  
Sceneinstruktører, instruktør

Linnea Voss, Dansk Skuespillerforbund, skuespiller

Hvem vi er

Ledelse
Peter Christensen Teilmann, museumsdirektør og forfatter. 
Medlem af styregruppen mv. i Københavns Kulturkvarter. 
Præsident for PERSPECTIV – Association of Historic 
Theatres in Europe 2013-2015. Inviteret medlem af Slots- 
og Kulturstyrelsens kompetencenetværk omkring EU’s 
støtteprogram Et kreativt Europa. Medlem af bestyrelsen 
for Odin Teatret og foreningen Scenekunst.dk. Formand 
for Nordisk Ministerråds Kultur- og kunstudvalg 2010-
2012. Dansk repræsentant i EU’s Kulturstøtteprogrammer 
2007-2014. Beskikket censor inden for fagområdet Kultur-
formidling ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, 
Københavns Universitet. Beskikket medlem af Aftagerpa-
nelet ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus 
Universitet. Forlagskonsulent 1999-2005. Tidl. medlem af 
VL-gruppe 73.
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Design- og udstillingsmedarbejder Chelina Spangenberg

Oversættelses, korrektur- og kontormedarbejder Else Ochu

Regnskabsmedarbejder og bogholder Leif Andersen 

Kontor- og arrangementsmedarbejder Helle Nordqvist 

Sceneteknisk medarbejder Eva Deichmann

Sceneteknisk medarbejder Kirstine Stubbe Teglbjærg

Teknisk medarbejder John Løth Hansen

Formidlings- og markedsføringsmedarbejder Kristine 
Amalie Overgaard 

Vagt-, omviser- og servicepersonale
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