
Store mængder af rekvisitter, kulisser og 
materialer kan spares ved at samle og redde 
teatrenes materialer, der ellers ofte ryger 
på forbrændingen pga. travlhed. Ligeledes 
kan der gennem fælles indkøb skabes både 
opmærksomhed og fornyelse af adfærd i en 
mere bæredygtig retning. De fem deltagende 
teatre er Aarhus Teater, Teater Katapult, 
Teatret Svalegangen, Don Gnu og Teater 
Apropos. Foreningen Bæredygtig Scenekunst 
NU har også spillet en vigtig rolle i projektet. 

Forretningsmodel
Forretningsmodellen skaber en helt ny måde 
at anskue materialer på - set fra kulturens 
side - nemlig at den tænkes cirkulært fra 
starten. Målet er, at teatre over hele Danmark 
på sigt genbruger hinandens ting på ny 
gennem en omformning af scenografierne, 
så det ikke er genkendeligt for publikum. At 
teatre samarbejder om forestillinger er ikke 
noget nyt, men for første gang prøves at sætte 
det mere i system og sørger for, at alle 
størrelser af teatre - store som små - inviteres 
med. 
I første omgang er fælleslageret igennem 
Rethink Business startet op på skitseform, 
men der kigges på at starte et andelsselskab 
til at drive lageret. 

Scala på Aarhus Teater

Faktaboks:
• Link til hjemmeside: Bæredygtig 
Scenekunst NU
• Grundlagt/oprettet: 2020
• Primært produkt i Rethink Business: 
Fælleslager af kulisser og rekvisitter
• Konsulent: Worldperfect

Klimatal: 
Et fælleslager giver tydeligvis en stor 
Co2-besparelse, i kraft af at teatrene 
potentielt kan dele  materialer og 
scenografier. Der er gode muligheder for 
både at lave store mængder direkte 
genbrug og genanvendelse i form af
repurposing, rebuilding og redesigning.
Et konkret eksempel er alle de stemnings-
skabende vinyl-gulve (pvc), som ofte kun 
bruges én gang, og derefter kasseres, som 
vil kunne genbruges i senere produktioner. 
De har en utrolig lang levetid, og får med 
dette lager nu endnu bedre mulighed for at 
også rent faktisk at blive brugt igen. 
Derudover giver dette også en besparelse 
på energien, idet teatrene ikke kommer til 
at have mange forskellige lagre rundt om, 
men det hele samles på et større lager med 
sektionsopdelt plads.
Også for materialer som metaller, træ og 
tekstil er der store besparelser. 

Fem teatre går sammen om 
cirkulært fælleslager
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https://www.baeredygtigscenekunst.nu/
https://www.baeredygtigscenekunst.nu/
http://worldperfect.dk/


Verdensmål
#12.5 - bæredygtig produktion og forbrug. 
. Inden 2030 skal affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og genbrug.
Indsats: Projektet arbejder direkte ind i dette 
delmål. Selve formålet er at fremme direkte 
genbrug og øge genanvendelsen af materialer 
brugt til scenografien.
Indikator: Antal tons materialer ind og ud af 
lageret om året. 

#11.4 - bæredygtige byer. Indsatsen for at 
beskytte og bevare verdens kultur- og 
naturarv skal styrkes.
Indsats: En helt masse rekvisitter og 
kulisser gemmes og kan genbruges direkte i 
andre opsætninger.
Indikator: Antal rekvisitter genbrugt

#8.4 Vækst
Frem til 2030 skal den globale ressource-
effektivitet inden for forbrug og produktion 
løbende forbedres, og det skal bestræbes at 
afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse
Indsats: Hele tanken bag fælleslageret er at 
kunne øge kapaciteten af forestillinger og den 
kunstneriske kvalitet uden at øge ressource- 
og materialeforbruget
Indikator: Antal tons materialer ind og ud af 
lageret om året (dette er dog ikke 
implementeret) kontra den økonomiske vækst 
for teatrene.

Læring
De fem teatre har samarbejdet før deltagelse 
i Rethink Business om en række fælles formål, 
men projektet har givet en endnu større 
forståelse for værdien af samarbejdet,
også på et meget konkret plan. Ud over 
fælleslageret, som nu er startet op i skitse-
form, er opstarten af en fælles indkøbs-
politik også et naturligt resultat fra projektet. 

Teatrene har hver især givet udtryk for, at det 
har været et vigtigt skub i den rigtige retning 

at engagere sig i projektet. Lysten og idéerne 
til at gøre et eller andet hver især er der, men 
for lidt tid og for få ressourcer til reelt at gøre 
noget står ofte i vejen for konkret handling. 

Der er opstået nye muligheder for videns-
deling og samarbejde, som giver en stærkere
kollektiv forståelse af, at man kan være 
noget for hinanden, at man kan bidrage til 
hinandens udvikling - og samtidig kan man 
bidrage til den bæredygtige omstilling, ikke 

#9.4
Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes 
og industrier retrofittes for at gøre dem 
bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af 
ressourcer og øget brug af rene og miljø-
venlige teknologier og industrielle processer. 
Alle lande skal handle ud fra deres respektive 
kapacitet.
Indsats: Selve arbejdsgangen og 
processen for teatrene ændres i forbindelse 
med fælleslageret.
Indikator: Antal teatre ud af mulige/inviterede 
teatre, der bruger fællelageret.

På denne måde kan vi skabe en miljømæssig gevinst (gennem direkte genbrug af materialer), en 
samfundsmæssig gevinst (gennem et tættere samarbejde mellem institutioner) og en økonomisk
gevinst (gennem deling af materialer og lagerfaciliteter og indkøb på sigt).



Faktaboks om projektet: 

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond 
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af 
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

De fem deltagende teatre og deres repræsentanter i Rethink Business er fra venstre Torben Dahl fra 
Teater Katapult, Morten Birk fra Teatret Svalegangen, Allan Aagaard fra Aarhus Teater, Kristoffer L.A. 
Pedersen fra Don Gnu, Daniel Bevensee fra Teater Apropos samt Christian Bjerrum Gade fra 
Bæredygtig Scenekunst NU, som er initiativtager til teaternetværket og har co-faciliteret processen 
sammen med Worldperfect.

kun på det enkelte teater, men også som ind-
flydelsesrige kulturinstitutioner i lokalmiljøet.
De fem teatre vil gerne være de grønne flag-
skibe i den bæredygtige omstilling, og Aarhus 
Teater trækker forrest bl.a. fordi man har et 
større økonomisk råderum til at investere og 

satse på grøn omstilling. Aarhus Teater tager 
således et større ansvar som en stor 
institution, hvilket kommer de mindre teatre 
til gode og potentielt inspirere andre store og 
små kulturinstitutioner til at gå i gang med 
grøn omstilling.

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/
https://katapult.dk/
https://www.svalegangen.dk/
https://www.aarhusteater.dk/
https://www.dongnu.dk/
https://teaterietapropos.dk/
https://www.baeredygtigscenekunst.nu/

