
LIVE ART DANMARK generalforsamling 9 maj 2022 Referat 
 
Tilstede: Camila Sort, Mette Garfield, Matthias Borello, Lotte Wasani, Lars Vind Andersen, Henrik 
Vestergaard og Ellen Friis 
 
1. Lars ordstyrer og Henrik referent.   
 
2. Referat fra sidst godkendt. 
 
3. Gennemgang af seneste årsregnskab og årsberetning. Allerede godkendt i efteråret i 
forbindelse med at vi flyttede regnskabsåret fra år til sæson. 

4. Siden sidst (Maj 21): Efterfølgeren til 50 Farlige Ting KABOOM fik støtte fra 
scenekunstudvalget, det sædvanlige afslag fra bikuben, og er i år på cph stages liste over særligt 
udvalgte festivalværker i deres internationale showcase. Playing up på Kraka plads i august 21, 
ÅBEN og Kulturhavn – få besøgende.Otmar Wagner i residens, VR, første performanceaften med 
en hot tub udenfor. September 21:tre års driftsstøtte fra scenekunst fra juli 22, KABOOM var på 
Horsens teaterfestival og fik en flot anmeldelse i teateravisen. September – også test af 
performanceopskrifter i Guldborgsund. Oktober – antikulturnat – få gæster. VIRAK revy i De 
Gamles By. Sif Hedegaard, Essi Kausalainen i residens + VR, Francis Patrick James – fælles 
tekstiler/performance udstilling indtil julefesten. November: visionsmødet angående Lille 
Storbyteaterordningen. Snak med Bramsen om at gribe politikerne an (”inddragende, børn/familier, 
sitespecifikt”), teater som identitetsskabende, også for dem, der ikke besøger det. Mulige lokale 
partnere: ”Ø”, By og Havn, NREP – billigere husleje?, møde med Jesper fra ÅBEN 
festivalen/Kulturdistriktet. Linn havde Playing Up – Gender alene med CCs unge. December: jule 
live performance aften med Sif, Adam James, Patrick, begge i opskriftsresidenser. Februar – igen 
afslag fra bikuben, denne gang til nyskabende formidling (performanceopskrifter), optrådte på 
momentum med VIRAK revyen (Nikolaj Kunsthal 1962), Miao Jiaxin i residens, en live aften i marts 
med ham, Ørum og Sebastians cykelprojekt. 300.000 fra BK til Friisland. Marts: afslag fra de 
andre private fonde søgt i januar, Obel, Becektt mfl., tilsagn fra BK til testival. April: Aprilfestivalen 
med kaboom, to bestillinger om ugen på den+50 ting, kuratorer på HAUT. 

5. om visionsmødet og fremtiden i Nordhavn. Snak om visioner og strategi. Lotte undersøger 
lokalpolitikere på Østerbro og Nordhavn. Derefter skriver vi til dem. Kontakt tages til NREP og 
Tunnelfabrikken. Vores vision kan gennemføres andre steder: Roskilde, Køge, Nørrebro. Men vi er 
glade for Nordhavn og de giver de pt mest spændende perspektiver. Skøn at have et rum, men vi 
skal vedblive med at være fleksible. 

6. Fremtiden: Opskriftsfestival CC 13.-15.5, Taiwo Aiyedogbon i residens, VR, opskrift,. CPH 
Stage. Live aften 18.juni afslutter Artweek, med Taiwo, Margaret Dragu, Madeleine Andersson. 
Nordnorge Artic Arts Playing Up 25.-3.juli. Residens LA 6.-20.juli. August – Sebastian cykel 
Sensommerevent. 25august- Vi er til Århus festuge på DOKK1 med Jelili Atiku mfl. 15.-25.sept: 
Horsens festival virak, på Rosendal teater Trondheim med opskrifterne, og så til Bornholm med 50 
ting. Derefter Hesselholdt og Mejlvang okt-dec. Jule-event + 2 andre, herunder Maria Lepistö. 
LAFB23 – S/H. LAFB24 – Toaster? 

7. Alle genopstiller bestyrelsen? Vi søger to nye medlemmer. Gerne en med indgående kendskab 
til fonde. Og til politik. 
 
8. Revisor genvalgt. 
 
9. Snak om Arken (Marie Nipper) og Bikuben (de vil bestemme) 


