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Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. S 275 vedrørende Det Kongelige Teaters 
repertoire i relation til Det Ny Teater stillet af folketingsmedlem Mogens Jensen (S) den 
3. november 2009.

Carina Christensen
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S 275 Svar på
Offentligt



Side 2

Spørgsmål nr. S 275
Stillet den 3. november 2009

Svar til folketingsmedlem Mogens Jensen (S) fra kulturministeren.

Spørgsmål:

Vil ministeren kommentere henvendelsen til ministeren fra Niels-Bo Valbro, Det Ny 
Teater den 12. oktober 2009, jf. KUU alm.del. bilag 32, vedrørende udvidelse af genrer i 
Det Kgl. Teaters repertoire og skævvridning af konkurrenceforholdene?

Svar:

Jeg har givet følgende svar til Niels-Bo Valbro på hans henvendelse af 12. oktober:

”Kære Niels-Bo Valbro

Tak for dit brev af 12. oktober 2009.

For god ordens skyld vil jeg bemærke, at baggrunden for det manglende svar på dit brev 
af 3. juni er den, at ministeriet tilsyneladende aldrig har modtaget dette brev. Da vi i 
sommerferien modtog dit brev af 3. juli, hvor du rykker for svar, kontaktede ministeriet 
Det Ny Teater telefonisk og bad teatret genfremsende brevet, af 3. juni. Det har vi så 
vidt jeg ved ikke modtaget.

Du beder i dit brev om en forklaring på om Det Kongelige Teaters produktion af My 
Fair Lady ”kan være i samklang med formuleringen i den gamle aftale, således som 
såvel den forrige Kulturminister som kulturordførerne for de politiske partier bag 
aftalen over for offentligheden definerer ”originalt producerede”.

Det Kongelige Teater har overfor mig oplyst, at teatret i foråret 2010 opfører en helt ny 
iscenesættelse af forestillingen My Fair Lady instrueret af operachef Kasper Holten. 
Teatret laver således ikke en kopi af en tidligere opsættelse, men laver en helt ny op-
sætning af forestillingen. 

Det er på den baggrund min opfattelse, at en nyopførelse af My Fair Lady er i overens-
stemmelse med ordlyden af både den nuværende og den tidligere 4 års aftale. Der er 
tale om en af Det Kongelige Teater originalt produceret opsætning af forestillingen. 

Hvis du har brug for yderligere uddybning, er du fortsat meget velkommen til at kon-
takte afdelingschef Steen Kyed på 33 92 98 21 og aftale et møde.



Side 3

Med venlig hilsen

Carina Christensen”

Jeg henviser til mit svar til Niels-Bo Valbro. 


