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1. Indledning 
1.1. Udvalgets kommissorium 
Kulturministeren nedsatte den 24. oktober 1996 Artistudvalget, der fik til opgave at udarbejde en 
beskrivelse af cirkus- og artistområdet i Danmark. 

Udvalgets kommissorium blev fastsat således: 

"Udvalget har til opgave at udarbejde en beskrivelse af artistområdet i Danmark, herunder af 
vilkårene for artisternes og cirkus' virke. 

Analysen skal omfatte:  

• Vilkårene for det rejsende cirkus.  

• Vilkårene for stationære artistforestillinger, herunder mulighederne for udnyttelse af  

• Cirkusbygningen i København.  

• Vilkårene for artistforestillinger for børn og unge.  

• Mulighederne for uddannelse af artister.  

• Mulighederne for en ophavsretlig beskyttelse af artister.  

Udvalget kan desuden vurdere, om man mener, der er behov for økonomisk støtte eller andre 
kulturpolitiske initiativer på området. 

Udvalget kan under sit arbejde rådføre sig med særligt sagkyndige inden for artistområdet. 
Udvalget bør vurdere, om erfaringer fra andre europæiske lande kan overføres til Danmark. 

Udvalget skal give organisationer m.v. inden for artistområdet, herunder eksisterende cirkus, 
lejlighed til at afgive udtalelser til udvalget. 

For så vidt angår spørgsmål om polititilladelse til at gennemføre cirkusforestillinger, skal 
udvalget i et samarbejde med Justitsministeriets Forlystelsesudvalg søge mulighederne for en 
modernisering af systemet, evt. ophævelse af kravet om polititilladelse, afklaret. 

Udvalget skal afgive betænkning senest 1. november 1997." 



 
1.2. Udvalgets sammensætning 
Udvalget har været sammensat således: 

Formand: 

Jytte Lindgård 
advokat 

 
Medlemmer: 

Ane Kirstine Bruland 
cand.philol. 

Vigga Bro 
skuespiller og instruktør 

Erik Clausen 
filminstruktør, entertainer, gøgler, artist og skuespiller 

Jens Frobenius 
journalist i Danmarks Radio 

Benny Schumann 
artist 

Sekretariatsfunktionen har været varetaget af: 

Specialkonsulent i Kulturministeriet Bent Rasmussen, 3/11-1996 til 20/12-1996 
Fuldmægtig i Kulturministeriet Christian Lundborg, 10/1-1997 til 3/12-1997 
Fuldmægtig i Kulturministeriet Peter Navntoft, fra 1/3-1998 

Medlemmerne har i udvalgsarbejdet alene repræsenteret deres egne synspunkter. 

  

1.3. Udvalgets arbejde 
 
Udvalget påbegyndte sit arbejde den 12. november 1996 og har afholdt i alt 17 møder. 

Kulturministeren understregede ved nedsættelsen af udvalget, at udvalgsmedlemmerne var valgt 
til at repræsentere egne synspunkter og således skulle være uafhængige af organisationernes 
interesser. 

Under hele sit arbejde har udvalget været i tæt kontakt med relevante organisationer og 
interessenter, som på denne måde skulle have haft lejlighed til at fremkomme med synspunkter i 
forbindelse med cirkusartisternes vilkår i Danmark. 

Efter Artistudvalgets indledende møde inviterede Artistudvalget repræsentanter fra de 4 større 
cirkus, Cirkus Benneweis, Cirkus Arena, Cirkus Dannebrog og Cirkus Arli, til et møde om 
cirkusforhold for at udveksle synspunkter med henblik på udvalgets arbejde. 



På baggrund af dette møde udarbejdede udvalget et spørgeskema, som blev sendt til en lang 
række cirkus, herunder også de 4 førstnævnte. De spørgsmål og forhold, som udvalget ønskede 
uddybet og besvaret, er optrykt i bilag B. Følgende cirkus besvarede henvendelsen: Cirkus 3, 
Cirkus Arena, Cirkus Arli, Cirkus Bella Donna, Cirkus Benneweis, Circus Chang High, Cirkus 
Dannebrog, Cirkus Mascot, Cirkus Mongo og Cirkus Tusindben. Samtlige besvarelser er 
indarbejdet i udvalgets betænkning. 

Udvalget har haft møde med Dansk Artist Forbund, som var i gang med at udarbejde et 
spørgeskema om danske artisters forhold. Spørgeskemaet, optrykt som bilag A, blev udsendt til 
samtlige af forbundets medlemmer og bearbejdet af Dansk Artist Forbund. Konklusionen på 
undersøgelsen er tilgået udvalget og indarbejdet i udvalgets betænkning. 

Udvalget har også haft kontakt med Justitsministeriets Forlystelsesudvalg, ligesom den af 
udvalget afgivne betænkning nr. 1343 om forlystelser er indgået i udvalgets arbejde og 
sammenfattende overvejelser. 

Udvalgets formand og sekretær har haft møde med Cirkusdirektørforeningens advokat, Michael 
Rasmussen. 

Artistudvalget har givet Dansk Artist Forbund og Cirkusdirektørforeningen mulighed for kort at 
gennemgå redegørelsen for udvalgets eventuelle faktuelle misforståelser. 

Da Artistudvalget fornemmede, at Cirkusdirektørforeningen, på trods af den ovenfornævnte 
kontakt, følte, at de ikke var kommet tilstrækkeligt til orde, gav udvalget 
Cirkusdirektørforeningen mulighed for en selvstændig udtalelse, jf. bilag G og I, hvortil der blev 
svaret, jf. bilag H. 

Kulturministeriet nedsatte i 1972 et udvalg, der skulle se på de økonomiske forhold for cirkus i 
Danmark. Udvalgsarbejdet strandede dengang af forskellige grunde, bl.a. fordi de større danske 
cirkus ikke ønskede den økonomiske styring, der kan være forbundet med offentlige tilskud. 

Med nærværende redegørelse har udvalget ønsket at give en så dækkende beskrivelse af 
cirkusartisters forhold i Danmark som muligt. Gennem de indhentede oplysninger har udvalget 
søgt at klarlægge forholdene, som ikke tidligere har været beskrevet. 

Udvalget har foretaget en gennemgang af situationen for de danske cirkus og artister med 
henblik på en vurdering af, hvilke problemer de nuværende vilkår afstedkommer, og hvilke 
midler der bør tages i anvendelse for at forbedre disse vilkår. 

Udvalget har set det som sin opgave at foretage en helhedsvurdering ved udformningen af 
forslag til forbedring af situationen for cirkuskunsten i Danmark. 

De problemer, som artisterne og cirkus står over for i dag, og som nærværende betænkning 
omhandler, drejer sig primært om artistfagets og cirkuskunstens generelle vilkår og 
udviklingsmuligheder. Vægten i betænkningen ligger derfor på udviklingen i artistfagets og 
cirkuskunstens økonomiske, kunstneriske, uddannelsesmæssige og ophavsretlige rammer og på 
de politiske og økonomiske processer, som gennem tiden har skabt disse rammer. 

Udvalgets betænkning fremstår på visse punkter som mere polemisk beskrivende end andre 
betænkninger. Imidlertid er det udvalgets samlede og enige synspunkter, der fremgår af denne 
betænkning. 

Udvalget kan sammenfatte cirkuskunsten således:  

• Den har ingen grænser, det gælder både aldersmæssigt, sprogligt, socialt og kulturelt.  



• Den har rødder i oldtiden, men er en del af nutiden.  

• Den kan kommunikere og samarbejde internationalt på tværs af kulturer og folkeslag.  

• Den kan være folkelig, finkulturel, provokerende abstrakt og primitiv.  

• Den kan opføres og spilles overalt.  

• Den har ingen begrænsninger i udførelse, samarbejde og kombinationsmuligheder med 
andre kunstarter.  

Erik Clausen har udtrykt udvalgets arbejde således: 

"Alle andre kunstarter har deres egen lovgivning, men ikke cirkus. Det forhindrer dog ikke 
cirkusartister i dagens Danmark i at udtrykke sig, og frem for alt forhindrer det ikke publikum i 
at opleve denne traditionsrige kunst. I det omrejsende cirkus, gennem den enkelte artists arbejde, 
i foreninger, ved sommerfester o.l. har publikum lejlighed til at opleve den enkle kunst, der i 
mange skikkelser går under fællesbetegnelsen cirkus. 

En lovgivning på linie med de andre kunstarters vil være en anerkendelse af cirkuskunsten, en 
inspiration for udøverne og i sidste ende for publikum. Menneskets behov for at udtrykke sig er 
elementært. Publikum identificerer sig med kunstneren og dennes arbejde. Kunstnerens 
præstationer gør det enkelte menneske synligt og bryder anonymiteten. Kunsten appellerer oftest 
til øjnene og hjernen. Teaterkunsten er ordets kunst, en kunst der bliver fremført i dertil 
indrettede rum. Cirkus er kroppens udtryk - en kropslig kunst - der har tradition i arenaen og 
måske nærmere er beslægtet med sporten end med teatret. Den udføres sjældent i stationære rum, 
men er rejsende og opsøgende. Den udvisker alle skel mellem by og land, mellem folkekultur og 
finkultur. Den har i Danmark fungeret på trods og ikke i kraft af en "stimulerende" lovgivning. 

At cirkus ikke er "litterær" forhindrer ikke folk i at identificere sig med præstationerne, deres 
begejstring, deres dristighed. Det har igennem mange år inspireret på linie med andre kunstarter 
og bør sidestilles med disse. 

Cirkuskunsten er en del af folkets kunst og kultur, og vi håber fortsat, at folk vil have lejlighed til 
at opleve den direkte og nære kunst på det sted, i den by, hvor folk er, og hvor cirkus med dets 
farverige skikkelser, telte og vogne bryder hverdagen for en stund. Cirkuskunsten er så enkel, at 
de "lærde" nødvendigvis må overse den og først opdager, den har været der, når den har forladt 
byen og bybilledet er faldet tilbage i den hverdagsagtige, grå skikkelse". 

Cirkus er grænseoverskridende i alle betydninger. Cirkuskunsten er international og forstås af 
ethvert publikum på tværs af politiske, religiøse, etniske og sociale skel. 

 
1.4. Sammenfatning 
I det indledende historiske kapitel har udvalget søgt kort at beskrive cirkus' forhold op gennem 
tiderne. Allerede i dette afsnit understreges det, at cirkus og cirkusartister må sikres en fremtid i 
Danmark gennem etablering af nødvendige økonomiske og uddannelsesmæssige initiativer. 

Betænkningens næste kapitel beskriver artisternes vilkår i Danmark. Udvalget konkluderer om 
artisternes forhold, at det i dag er vanskeligere for en artist at komme ind i cirkusfaget end 
tidligere. Mulighederne for en teknisk og kunstnerisk udvikling er forringede, og det er således 
også blevet vanskeligere at leve af faget. 



Udvalget foreslår en statsfinansieret uddannelse, en ophavsretlig ligestilling mellem artister og 
andre skabende og udøvende kunstnere samt en afskaffelse af de konkurrenceforvridende 
elementer, som der findes i øjeblikket, specielt med de manglende økonomiske støttemuligheder, 
ikke mindst for cirkus for børn og unge. 

Herefter gennemgås i kapitel 4 vilkårene for det rejsende cirkus, og det understreges specielt, at 
der bør ske en kulturpolitisk anerkendelse af cirkus i lighed med andre former for kunst og 
kultur, at der bør lovgives om cirkus, og at der bør etableres økonomiske muligheder for cirkus 
ikke blot på det statslige, men også på det kommunale og amtskommunale plan. Udvalget 
foreslår også udgiftslempelser, herunder i pladslejen. 

Et af de helt fundamentale afsnit af udvalgets betænkning er kapitlet om cirkus- og 
artistforestillinger for børn og unge. I dette afsnit beskrives de manglende refusionsmuligheder. 
Endvidere redegøres der for teaterlovens mulighed for refusion til børneteater og de 
konkurrenceforvridende elementer, dette giver i forhold til cirkus- og artistforestillinger for børn 
og unge. Udvalget konkluderer, at der bør skabes de samme muligheder for cirkus- og 
artistforestillinger for børn, som der er for børneteaterforestillinger. Dette bør der skabes et 
selvstændigt lovgrundlag for. Dette kan ske gennem en selvstændig lov eller ved en udvidelse af 
den gældende teaterlov. 

Forholdene for de stationære cirkus- og artistforestillinger gennemgås i kapitel 6. Udvalget 
foreslår her, at der bør skabes økonomisk mulighed for, at andre scener end de få nuværende kan 
modtage cirkusforestillinger, at Cirkusbygningen i København benyttes til sit formål, og at der 
skabes økonomiske rammer herfor. 

I betænkningens næste kapitel gennemgås politiets tilladelser til cirkus- og artistforestillinger. 
Dette er hovedsageligt bygget på Justitsministeriets Forlystelsesudvalgs betænkning nr. 1343 om 
forlystelser, og Artistudvalget støtter, at Justitsministeriets udvalgs forslag snarest bliver 
gennemført med de lettelser, det også vil medføre for cirkus- og artistforestillinger. 

I kapitlet om artisters ophavsret og anden retlige beskyttelse konkluderes det, at der bør skabes 
en ophavsretlig beskyttelse af cirkusartisters værker og præstationer. Ikke mindst bør det sikres, 
at cirkusartister opnår beskyttelse som udøvende kunstnere, jævnfør kapitel 3, hvori det 
konkluderes, at der bør ske en ophavsretlig ligestilling mellem artister og andre skabende og 
udøvende kunstnere. 

I kapitel 9 beskrives udviklingsmulighederne i artistfaget. Det konkluderes, at specielt den 
franske udvikling, og de uddannelsesmuligheder, der er i Frankrig, har tilført cirkus megen ny 
inspiration og kreativitet. Der bør også skabes sådanne muligheder i Danmark. 

Som afslutning på betænkningen gennemgås de uddannelsesmuligheder, der i øjeblikket er i 
Danmark med den totale mangel på en egentlig artistuddannelse. Dansk Artistforbund har 
udarbejdet et forslag til den uddannelse, som er beskrevet i betænkningen, og som udvalget har 
kommenteret. Udvalget foreslår, at der skabes en 4-årig uddannelse for artister, og at der skabes 
mulighed for en grund- og videreuddannelse. 

København, den 3. juni 1998 

Vigga Bro        Ane Kirstine Bruland 

Erik Clausen    Jens Frobenius 

Jytte Lindgård   Benny Schumann 
(formand) 



                          /Peter Navntoft 

  

2. Historisk udvikling 
2.1. Et historisk perspektiv 
 
2.1.1. Cirkus indtil 1950'erne 

Ser vi godt efter i menneskehedens historie, bliver vi hurtigt klar over, at cirkus - og ikke mindst 
de aktiviteter der foregår i et cirkus - har været med os gennem alle tider.  

Vender vi os mod kulturer under mindre barske himmelstrøg end de nordiske, er der i 
hulemalerier over det meste af Afrika og i Sydeuropa fremstillet billeder, der viser jonglører, 
akrobater, kunstberidere, linedansere og springere eller figurer og dyr i situationer, der kunne 
antyde et samspil, hvorfor vi må gå ud fra, at kunsten at tæmme vilde dyr har været kendt over 
det meste af kloden langt tilbage i tiden. 

Men også i Norden er beviserne overvældende. Helleristningerne viser os billeder af akrobater 
og jonglører eller mennesker stående på hesterygge. Og bronzealderens kunst viser ligeledes 
billeder, der ikke er til at misforstå. Vi gør derfor næppe vold på historien, hvis vi antager, at de 
aktiviteter, som vi kender fra vore dages cirkus, er mindst lige så gamle som de andre kunstarter 
- dans, musik eller billedkunst. 

Herfra er vi så nogenlunde i stand til at følge et fantastisk optog gennem tiden - jernalder, 
vikingetid og frem til middelalderen, hvorfra vi får stadig mere sikre efterretninger om, hvordan 
artister eller gøglerensembler rejste rundt og underholdt med akrobatik, musik, sang, jonglering, 
taskenspilleri, tryl, teater, dukkespil eller optræden med vilde dyr. 

Efterhånden bliver efterretningerne om cirkuskunsten også mere præcise, og fra midten af 1600 
tallet har vi ganske godt styr på, hvad der sker. Udviklingen i Danmark har vi et godt kendskab 
til takket være forfatteren Anders Enevig, der i sine 2 bøger "Cirkus og gøgl i Odense 1645-
1825", Odense Universitetsforlag 1995 og "Cirkus og gøgl i Odense 1826-1844", Odense 
Universitetsforlag 1997 beskriver et utal af mindre ensembler - både danske og udenlandske - 
som turnerede over det meste af landet. 

Sangere, musikere, dansere og skuespillere optrådte ofte sammen med jonglører, akrobater, 
linedansere, kunstberidere, tryllekunstnere og gøglere. Og i tidens løb blev hele dette opbrud 
smeltet sammen med senere tiders nye underholdning som pantomimer, tableauer, fremvisning 
af sære ting og sager, menagerier med vilde dyr, malede panoramaer, ballonopstigninger eller 
fyrværkerier. Senere igen kom lykkeboder, karruseller og luftgynger til. 

Efterhånden specialiserede de forskellige grupper sig. Nogle valgte musikken som levevej, andre 
skuespillet, artisterne valgte cirkusvejen sammen med kunstberiderne og dressørerne af de vilde 
dyr, ligesom der blev etableret stationære teatre, koncerthuse, varieteer, dansehaller og 
forlystelsesparker i de fleste større byer. 

Ideen med at slå sig ned et bestemt sted passede imidlertid ikke cirkusfolket. Det tager lang tid at 
udvikle et cirkusartistnummer. Mange års erfaring har lært dem, at de ved at rejse fra by til by 
kan opnå kontakt med et meget større publikum uden nødvendigvis at skulle forny repertoiret 
med korte mellemrum. Den tradition bliver opretholdt den dag i dag. 



 
 
2.1.2. Dansk cirkus efter 1950 

Det vil føre for vidt at gå i detaljer med udviklingen i dansk cirkus fra 1844 og frem til i dag, 
hvorfor udvalget vil koncentrere sig om udviklingen de seneste 50 år. I 1950 fandtes der ni 
"forretninger" med Cirkus Schumann, Cirkus Miehe og Cirkus Benneweis som de største og 
bedste. 

De øvrige var ikke alle lige fremragende, men var trods alt baseret på gode, gamle 
cirkustraditioner - lag på lag-forestillinger - med akrobater, linedansere, tryllekunstnere, klovne 
og jonglører afvekslende med numre med dyr, for det meste præsenteret af en sprechstallmeister 
og ledsaget i manegen af den klassiske cirkusmusik. 

Til forskel fra de omrejsende "forretninger" viste Cirkus Schumann sine forestillinger i den til 
formålet opførte Cirkusbygningen i København, hvor det vandt stor international anerkendelse 
gennem årene. En tradition der, da Cirkus Schumann stoppede aktiviteterne i 1969, blev 
videreført af Cirkus Benneweis, indtil det måtte indstille forestillingerne i Cirkusbygningen i 
1990. En af forklaringerne var, at huslejen ikke var til at betale. 

Ud over de hjemlige cirkus som arbejdsområde for danske og udenlandske artister, havde man i 
så godt som alle større byer varieteer med musik, dans og underholdning. 

National Scala, Atlantic Palace, Valencia, Lorry og Hollænderbyen i København, Casino og 
Århushallen i den jyske hovedstad, Kilden, Ritz og Roxy i Aalborg samt Landsbyen og 
Brockmanns Hotel i Odense er en håndfuld af de største og mest besøgte etablissementer. 

Efterhånden som tiden gik, og fjernsynet vandt frem som danskernes foretrukne leverandør af 
moderne underholdning, gik det for alvor ned ad bakke for cirkus. 

I dag arbejder følgende omrejsende cirkus i Danmark: Cirkus Benneweis, som det ældste og 
mest veletablerede - Nordens største cirkus, som det kalder sig - og Cirkus Arena, Danmarks 
største cirkus, konkurrerer om de bedste numre og de bedste artister fra år til år. 

Cirkus Dannebrog, Danmarks nationale cirkus - nok det mest rustikke og traditionsfaste cirkus - 
samt Cirkus Arli, Danmarks mindste cirkus, er måske netop i kraft af deres lille størrelse, også 
gode til at formidle cirkus' mystik og eventyr til de yngre generationer. 

I 1970'erne etableredes endvidere gadeteatre og grupper inspireret af cirkus- og artistverdenen, 
f.eks. Solvognens Totalteater, Røde Mors Rockcirkus og Clausen og Petersens Gadecirkus. 

I kølvandet af disse cirkus er i de senere år etableret en række mindre ensembler og grupper, 
hvor især kan nævnes Benny Schumanns Artist- og Klovneshow, Cirkus Krone, Cirkus 3, Cirkus 
Mongo, Cirkus Panik, og Cirkus Charlie. Cirkuskunsten overlevede således den svære krise fra 
50'erne. 

Det samme kan desværre ikke siges om varieteerne. Eneste etablissement, som er mere end 120 
år gammelt, er Bakkens Hvile, der har overlevet i kraft af sin folkelige sangerindetradition. Med 
samme lange linier bagud findes Pantomimeteatret i Tivoli med ballet og Pjerrot på 
Dyrehavsbakken. 

Da Kulturministeriet i 1961 blev oprettet, forblev cirkus under Justitsministeriet, helt til 1973, da 
området blev overført til Kulturministeriet. 



I den mellemliggende periode skete der for de øvrige kunstarters vedkommende en rivende 
udvikling, hvor staten gik ind og sikrede en markant udbygning af hele det kulturpolitiske og 
kulturelle område. 

Gennem økonomiske tilskud og støtteordninger og gennem en serie bevidst gennemarbejdede 
lovinitiativer sikredes kulturarbejderne fundamentalt bedre arbejdsvilkår. Der blev skabt respekt 
for og anerkendelse af kunstneriske erhverv, og på afgørende vis blev befolkningen sikret 
adgang til at deltage i de kulturelle tilbud. 

Men cirkus var ikke omfattet af de offentlige satsninger på det kulturelle område. 

 
 
2.2. Udvalgets overvejelser og forslag 

Cirkus- og artistkunsten har gennem tiderne været en væsentlig del af dansk kultur. Det er 
Artistudvalgets opfattelse, at cirkuskunsten må sikres en fremtid i Danmark gennem etableringen 
af de nødvendige økonomiske og uddannelsesmæssige initiativer. 

Disse initiativer skal omfatte både kendte og etablerede traditionelle danske cirkus, nye og 
eksperimenterende grupper, og være åbne over for udenlandske ensembler, der gæsteoptræder i 
Danmark. 

  

3. Artisterne 
3.1. Indledning 
Artisternes faglige organisation, Dansk Artist Forbund, har i dag ca. 1500 medlemmer. 
Forbundet skønner, at ca. 250 af disse kan rubriceres under den samlende betegnelse "artister", 
dvs. cirkus- og varietéartister, gøglere, klovne, akrobater, tryllekunstnere, mimikere, imitatorer 
m.v. De øvrige medlemmer er sangere, dansere, solister etc. 

Inddelt i hovedgrupper/genrer er langt de største områder: klovne-, mime- og komikområdet, 
akrobatik, tryllekunst, jonglering, musik/sang, dans, balance og bugtaleri. 

Langt de fleste danske artister arbejder med hele forestillinger, hvori indgår udnyttelsen af flere 
discipliner. Det er vanskeligt at inddele artister efter discipliner, da udnyttelsen af den enkelte 
artists kunnen også afhænger af forestillingens karakter og idé. 

 
3.2. Introduktion til artistområdet 
Dansk Artist Forbund har i mange år argumenteret for, at cirkuskunsten bør anerkendes på lige 
fod med andre kunstarter. Men situationen i Danmark er fortsat, at cirkuskunsten ikke har opnået 
den politiske anerkendelse som kunstart 

Artisterne har påpeget behovet for offentlig støtte til at sikre artistfagets overlevelses- og 
udviklingsmuligheder, men danske artister og cirkus har hidtil måttet klare sig på kommercielle 
vilkår. 



De kommercielle rammer for artistfaget og for cirkus har fået mærkbare konsekvenser for 
udviklingsbetingelserne i Danmark - såvel i relation til fornyelse af det kunstneriske udtryk som i 
relation til tilgangen af nye artister. 

Dansk Artist Forbund har peget på nogle konsekvenser af den manglende kulturpolitiske 
anerkendelse af deres virke og den kunst, de skaber og udøver:   

• Der mangler uddannelsesmuligheder for såvel kommende som allerede etablerede 
artister.  

• De nuværende artister savner bedre økonomiske muligheder for teknisk og kunstnerisk 
udvikling af traditionel cirkuskunst.  

• Tilgangen af nye artister er meget lav.  

• Der mangler muligheder for, at artisterne kan opnå økonomiske tilskud til at 
eksperimentere med cirkuskunsten og skabe nye udtryksformer.  

• Den statslige forvaltning af teaterlovens  

• § 25 om refusion af amters og kommuners udgifter til køb af børneteater bevirker, at 
artisterne fortrænges fra markedet for forestillinger for børn og unge i kommunale og 
amtskommunale institutioner, da der ikke efter § 25 kan ydes refusion til artistoptræden.  

• Artisternes ophavsretlige beskyttelse af deres værker og præstationer er utilstrækkelig og 
uklar.  

• Den førte kulturpolitik skaber økonomiske og mentale barrierer for kunstnerisk 
samarbejde med andre kunstarter og dermed også for skabelsen af nye udtryksformer.  

  

3.2.2. Artisters beskæftigelsesområder 

Der har gennem tiden været mange og forskelligartede oplysninger fremme om artistområdet i 
Danmark. Dansk Artist Forbund har i forbindelse med Artistudvalgets arbejde foretaget en 
forespørgsel om vilkår, arbejdsformer m.v. blandt de ca. 250 danske artister, som er medlem af 
forbundet. Undersøgelsens spørgeskema er optrykt som bilag A. Dermed er der tilvejebragt et 
konkret vidensgrundlag om danske artisters forhold. 

Der eksisterer ikke statistiske oplysninger om udviklingen i beskæftigelsesforholdene for danske 
artister. Dansk Artist Forbund oplyser dog, at der i de sidste par år har været en generel tendens 
til en forbedret beskæftigelse blandt danske artister, som følge af en tilbagevendende interesse 
for artistfaget. Tilgangen kommer hovedsagelig fra artister, der arbejder med hele forestillinger 
til forskel fra enkeltnumre. 

Det er dog ubestrideligt, at det samlede antal professionelle danske artister indtil for blot et par år 
siden var støt faldende igennem 10-15 år. Går man tilbage til 1960'erne og '70'erne, skete der et 
markant fald, som især skyldtes frafald af artister, der udelukkende arbejdede med enkeltnumre. 
Frafaldet var særlig knyttet til varietéernes generelle tilbagegang herhjemme og i udlandet. 

I Dansk Artist Forbunds undersøgelse af, i hvilke sammenhænge artisterne optræder i dag, blev 
dette besvaret som nedenfor angivet, idet forbundet dog har oplyst, at hvor medlemmerne har 
anført engagement i teater og cirkus, er der for det meste tale om enkeltarrangementer og ikke 
om en egentlig ansættelse i tilknytning til en teater- eller cirkusforestilling. 



Firmaer 
Foreninger 
Offentlige institutioner 
By- og markedsfester 
Festivaler 
Privatpersoner 
Cirkus 
Tivolier 
Varietéer 
Teatre 

82 % 
79 % 
78 % 
71 % 
67 % 
65 % 
61 % 
53 % 
53 % 
45 % 

 
Af andre steder blev nævnt: tv, radio, diskoteker, natklubber, messer og butikscentre. 

Det er i øvrigt udvalgets opfattelse, at der specielt i de senere år har vist sig en stigende interesse 
og efterspørgsel fra en række forskellige alternative kulturmiljøer i hele landet, som tilsammen 
udgør en fornyelse og en berigelse af den folkelige kultur. Det drejer sig f.eks. om musik- og 
kulturfestivaler, ø-lejre, boligmiljøer, politiske bevægelser, foreninger af enhver art samt social- 
og undervisningsinstitutioner. 

 
3.2.3. Uddannelse 

Ønsker en person/artist en professionel uddannelse, må vedkommende søge om optagelse på en 
af de mange udenlandske skoler, som findes i f.eks. Frankrig, Tyskland, England, Belgien og 
Canada. Disse uddannelser er ikke SU-berettigede i dag. 

Det kan derfor ikke undre, at kun 8 % af artisterne angiver at have gennemgået en anerkendt 
uddannelse inden for faget. 

Artisterne udgør som følge heraf et udpræget autodidakt område. At det forholder sig sådan kan 
bl.a. illustreres med, at kun 16 % angiver at have deltaget i kurser, og at kun 25 % har modtaget 
privatundervisning inden for faget. 

I denne forbindelse er det værd at notere sig, at for mange artister udgør andre uddannelser end 
en artistuddannelse fundamentet for deres virke. Således angiver 32 %, at de har en anden 
uddannelse, hvis elementer de anvender i deres artistforestillinger. De 6 væsentligste blandt disse 
andre uddannelser er i nævnte rækkefølge: sang, dans, skuespil, dramatik, musik og pædagogik. 

For en nærmere beskrivelse af de virkninger, som fraværet af uddannelsesmuligheder har haft for 
artistfagets udvikling, henvises til kapitel 10. 

 
3.2.4. Økonomiske og sociale vilkår 

Det er Dansk Artist Forbunds vurdering, at artistmedlemmerne overholder de af forbundet 
fastsatte minimumstariffer, og at mange ligger over dette niveau. Forbundet er ikke i besiddelse 
af konkrete oplysninger om artisternes indkomstforhold, idet der ikke føres centrale 
lønstatistikker. 

Det har derfor ikke været muligt for Dansk Artist Forbund at svare på spørgsmålet om, hvor 
mange der er i stand til at leve af artistfaget alene. En besvarelse af spørgsmålet 

ville forudsætte indsamling af nøjagtige opgørelser fra hver enkelt artist af 



indkomstsammensætning i det enkelte skatteår, således at honorarindtægter, der stammer fra 
udøvelsen af faget, kan adskilles fra andre indtægter. 

Dansk Artist Forbund oplyser, at artisternes manglende ophavsretlige beskyttelse bevirker, at de 
modtager væsentlig færre vederlag fra Gramex, Copy-Dan o.l. end andre udøvende kunstnere. 

 
3.2.5. Ansættelses- og aflønningsformer 

Ansættelses- og aflønningsformerne inden for artistfaget adskiller sig ikke nævneværdigt fra 
andre kunstnerområder. 

De professionelle artister aflønnes med udgangspunkt i Dansk Artist Forbunds overenskomster 
og tariffer. Til forskel fra mange andre kunstnerområder arbejder artisterne både som skabende 
og som udøvende kunstnere. De er, som det fremgår af det nedenstående, i meget vidt omfang 
selv skabere af de numre og forestillinger, som de fremfører, ligesom de oftest selv formidler og 
booker deres egne forestillinger/numre. 

For de artister/trupper, som hovedsageligt lever af at optræde med opsøgende forestillinger på 
bestilling fra skiftende arrangører, er der ofte tale om optræden rundt om i landet 3-4 dage om 
ugen, mens de øvrige dage bruges på træning/forberedelse, opsøgende salg, booking og skabelse 
af nye forestillinger m.v. 

Artisterne står i vidt omfang selv for hele processen fra skabelsen af forestillingen, over salg og 
formidling af den, til dens fremførelse. De skaber selv deres egne job, og de, der har overlevet de 
sidste mange års tilbagegang, har generelt været gode til at finde og etablere nicher, hvor de har 
kunnet afsætte deres kunstneriske arbejde på et kommercielt marked. 

 
3.2.6. Faglig organisering, a-kasse m.v. 

Dansk Artist Forbund skønner, at mere end 80 % af alle professionelle artister er organiserede i 
forbundet. Af disse er ca. 60 % medlemmer af artisternes a-kasse. 

A-kassen fører ikke statistik for de enkelte medlemskategoriers arbejdsløshedsprocenter, men 
alene en statistik for beskæftigelsesudviklingen for medlemmerne under ét. Dansk Artist 
Forbund skønner imidlertid, at arbejdsløshedsprocenten blandt de arbejdsløshedsforsikrede 
artister på linie med musikere og skuespillere generelt er højere end den for gennemsnittet i 
samfundet, selv om næsten alle arbejdsløshedsforsikrede artister løbende er i beskæftigelse. 

 
3.2.7. Forestillingernes tilblivelse 

I relation til ophavsrettigheder blev medlemmerne bedt om at udfylde en rubrik med følgende 
tekst: 

"De følgende punkter er spørgsmål om, hvem der har skabt idéen bag og baggrunden for din 
optræden (sæt gerne kryds i begge rubrikker, hvis det både er dig selv og andre):" - Herefter 
fulgte en række afkrydsningsmuligheder. Svarene fordelte sig således: 



  

Idé 
Instruktion 
Scenografi 
Musik 
Koreografi 
Tekst 

 Artisten selv 

59 % 
38 % 
34 % 
4 % 
29 % 
35 % 

 Andre 

2 % 
11 % 
14 % 
66 % 
10 % 
4 % 

 Både og 

39 % 
51 % 
30 % 
15 % 
27 % 
27 % 

  

3.2.8. Markedsføring 
 
I relation til formidling viser Dansk Artist Forbunds medlemsundersøgelse, at  

• ca. 92 % anvender egen formidling - hvorved forstås, at artisten/gruppen selv udgiver 
eget materiale, opsøger potentielle kunder osv.  

• ca. 68 % formidles via et bookingbureau/agentur  

• ca. 40 % annoncerer (f.eks. via brochuren "Artisterne", der sendes til samme målgruppe 
som "Den Røde Brochure" på børneteaterområdet)  

• ca. 3 % har en manager.  

Af andre formidlingsformer angiver flere mund til mund-kendskabet og "direct mail". De fleste 
artister anvender således flere forskellige former for formidling. 

 
3.2.9. Ønsker om offentlig økonomisk støtte 

Af undersøgelsen fremgår det endvidere, at danske artisters ønsker om offentlig støtte fordeler 
sig som følger: 

Arbejdslegater 
Refusionsordning 
Støtte til instruktion 
Støtte til produktion 
Billetrabatordning 
Rejselegater 
Støtte til træningslokaler 
Støtte til formidling 
Støtte til transport 
Støtte til scenografi 
Støtte til ny musik 
Støtte til ny tekst 

63 % 
62 % 
61 % 
61 % 
55 % 
53 % 
51 % 
49 % 
39 % 
39 % 
36 % 
26 % 

 
Andre enkeltstående forslag til støtte var  

• refusion udbetalt til institutionerne til frit køb af forestillinger, jævnfør kapitel 5 om 
artist- og cirkusforestillinger for børn og unge  



• oprettelse af behovspulje  

• støtte til teltkøb  

• momsfrit billetsalg.  

 
3.2.10. Udviklingen op til 1960'erne 

Som det fremgår af kapitel 2 har Danmark en lang og stolt tradition for at levere artistnumre og 
cirkusforestillinger af internationalt format. 

I artistfagets storhedstid frem til slutningen af 1950'erne var der flere indgange til artistfaget end 
i dag. Mange artister kom fra elitesporten, bl.a. fra elitegymnastikken og fra hestesporten. Andre 
havde blot talentet og lysten til at blive artister og byggede selv deres præstationer op fra 
grunden. 

Tidligere forekom det også jævnligt, at børn og unge blev artister ved at 'stå i lære' hos en 
artistfamilie, næsten som vi kender det fra lærlingeuddannelsen for håndværkere. Der var typisk 
tale om børn og unge, som mod kost og logi hjalp til med det praktiske arbejde, sideløbende med 
at de blev uddannet som artister. 

De turnerede med cirkus eller optrådte sammen med artisttruppen i cirkus, varietéer og 
natklubber m.v., ofte i hele Europa, og fik derigennem også lejlighed til at hente inspiration fra 
andre landes artisttraditioner. Der var tale om et kombineret uddannelses- og opdragelsesophold, 
og, efterhånden som de lærte at mestre cirkuskunsten, fik de løn for deres arbejde og begyndte 
selv at skabe deres egne numre og forestillinger. 

 
3.2.11. Rekruttering af nye artister - udviklingen fra 1960'erne 

Fra 1960'erne begyndte dette billede at ændre sig, hvilket der er flere årsager til. 

Mens de danske familiecirkus har formået at fastholde et stort publikum, er indtjenings- og 
beskæftigelsesmulighederne for de danske artister blevet reduceret markant siden 50'erne. 

Tilbagegangen skyldes som før nævnt især frafald af artister, der udelukkende arbejdede med 
enkeltnumre i modsætning til hele forestillinger. Det skyldes ikke mindst ændringerne i 
befolkningens forbrug fra levende underholdning til elektroniske medier. 

Den manglende offentlige støtte medførte, at artistfaget ikke længere formåede at rekruttere og 
tiltrække f.eks. sportsudøvere, som havde fået bedre beskæftigelsesmuligheder andre steder i 
samfundet. 

Hertil kommer, at boglige kvalifikationer tillægges stadig større betydning i uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet. Dette har formentlig også medvirket til at gøre artistfaget mindre synligt 
end tidligere. 

Cirkuskunsten har et udpræget fysisk udtryk, og det gælder for artisterne ligesom for f.eks. 
balletdansere og sportsfolk, at alderen har stor indflydelse på karrieremulighederne. Jo før man 
kommer i gang, jo større er chancerne for at skabe en professionel karriere. 



 
3.3. Udvalgets overvejelser og forslag 
 
Udviklingen herhjemme kan sammenfattes således:  

• Cirkus modtager ingen former for økonomisk tilskud fra det offentlige, heller ikke 
artisterne får tilskud til deres kunstneriske virke.  

• Interessen for at blive cirkusartist er stor, men flere forskellige tendenser i den danske 
samfundsudvikling har gjort det vanskeligere end tidligere at komme ind i faget.  

• Artister har gennem en længere årrække fået forringet deres muligheder for at udvikle sig 
teknisk og kunstnerisk.  

• Artisterne har vanskeligt ved at leve af deres fag i modsætning til andre skabende og 
udøvende kunstnere.  

 
Udvalget foreslår:  

• En statsligt finansieret professionel uddannelse.  

• En ophavsretlig ligestilling af artister med andre skabende og udøvende kunstnere.  

• Muligheder for økonomisk støtte - bl.a. til produktion af eksperimenterende og 
nyskabende forestillinger.  

• Nedbrydning af økonomiske o.a. barrierer for samarbejde med andre kunstarter.  

• Afskaffelse af konkurrenceforvridende elementer i eksisterende statsstøtteordninger.  

  

4. Det rejsende cirkus 
4.1. Vilkår for det rejsende cirkus 
 
4.1.1. Generelt om økonomi 

I Danmark har vi følgende rejsende cirkus: Cirkus Arena, Cirkus Arli, Cirkus Benneweis og 
Cirkus Dannebrog som er organiseret i Cirkusdirektørforeningen, og Cirkus Charlie, Cirkus 
Hamilton, Cirkus Krone, Cirkus Mascot, Cirkus Princess, samt en række mindre cirkus- og 
artistensembler: Benny Schumanns Klovneshow, Cirkus Bella Donna, Cirkus Mongo, Cirkus 
Panik, Cirkus 3, Von Krigenbaums Familiecirkus og Øglegøglerne. 

Cirkus drives i Danmark på kommercielle vilkår som et liberalt erhverv uden offentlig støtte. 

Cirkusbranchen skal konkurrere med et mangfoldigt udbud af andre kulturelle og kunstneriske 
udtryk, hvoraf en del ikke ville eksistere med det nuværende kvalitetsniveau og i det eksisterende 
omfang, hvis ikke de modtog en betydelig offentlige kunst- og kulturstøtte. Det kan enten være 
støtte til skabelsen og fremførelsen af værket eller til foranstaltninger som f.eks. abonnements- 



og refusionsordningerne på teaterområdet, der bl.a. sigter på at fremme efterspørgslen. 

Cirkusdirektørforeningen har over for Artistudvalget tilkendegivet, at man ikke ønsker direkte 
offentlige tilskud. 

Direktøren for Cirkus Benneweis, Diana Benneweis, har til dagspressen udtalt: "Vi er et frit folk. 
Derfor bryder vi os ikke om, at andre blander sig i vores arbejde. For alting har sin pris: Hvis 
staten giver os penge, vil den også forlange indflydelse på for eksempel vores turnéplan." (Kilde: 
De tre Stiftstidender + JydskeVestkysten, d. 6/4 1997) Ud fra udvalgets drøftelser med 
medlemmer af Cirkusdirektørforeningen, anser vi Diana Benneweis' udtalelse for dækkende for 
alle medlemmer. 

Cirkus har imidlertid flere lighedspunkter med teatret, når det gælder omkostningsstrukturen. De 
er begge karakteriseret ved kun at eksistere i det levende møde mellem de udøvende kunstnere 
og publikum, og begge kræver relativt mange medarbejderes indsats, hver gang en forestilling 
opføres. Det indebærer et højt omkostningsniveau pr. forestilling. 

Cirkus har i modsætning til de fleste teatre kun få indtægtskilder: billetsalg, entré ved 
besigtigelse af staldene, salg af kioskvarer og souvenirs samt annonceindtægter. 

Det er branchens opfattelse, at den offentlige støtte til bl.a. teatrene bevirker, at forbrugerne 
vænnes til kun at betale en del af de reelle produktionsomkostninger gennem billetprisen, og at 
støtten derfor skaber ulige konkurrence over for f.eks. cirkus, der ikke modtager støtte under 
nogen form. 

Cirkusdirektørforeningen har over for udvalget præciseret et ønske om en kulturpolitisk og 
økonomisk anerkendelse af cirkus som en kulturel underholdningsform på lige fod med andre 
former for kunst og kultur og har givet udtryk for et ønske om en reduktion af en række direkte 
og indirekte skatter og afgifter. Cirkusdirektørforeningen finder, at man på denne måde vil få en 
kompensation for den konkurrencefordel, andre former for kultur opnår gennem den offentlige 
støtte. 

  

4.1.2. Moms 

For at belyse momsreglerne i relation til danske og udenlandske cirkus på turné/gæsteoptræden i 
Danmark har udvalget anmodet Told- og Skattestyrelsen om en udtalelse. Svaret fra Told- og 
Skatteregion København 1 (City) er gengivet nedenfor.  

"Regionen kan oplyse, at der for ydelser leveret af danske cirkus og danske artister ifølge 
momslovens § 4 er momspligt. Cirkus- og artistnumre kan sidestilles med teaterforestillinger, 
der efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 ikke er fritaget for momspligt.  

Det er udbyderen af cirkus- og artistforestillingerne, der er afgiftspligtig efter momslovens § 
4, og det gælder også for artister, hvis disse er selvstændige erhvervsdrivende.  

Med hensyn til udenlandske cirkus gælder de samme regler om momspligt som for danske 
cirkus.  

Leveringsstedet for de pågældende ydelser er efter momslovens § 17, stk. 1 her i landet, når 
ydelsen faktisk præsteres her i landet.  

Da de udenlandske cirkus er afgiftspligtige i Danmark, er de ligeledes betalingspligtige efter 
momslovens § 46, stk. 1.  



De udenlandske cirkus skal efter momslovens § 47, stk. 2 registreres i Danmark ved en 
person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i 
landet.  

Regionen har herunder anset køb af artistnumre såvel i Danmark som i udlandet for en 
kontraktlig indgåelse, hvorved artister aflønnes som personer, uden at de pågældende derved 
sælger momspligtige ydelser.  

Det er således arrangørerne, der som udbydere bliver momspligtige af deres leverancer."  

Udvalget har under sit arbejde mødt det synspunkt, at visse udenlandske cirkus forlader landet 
uden at have betalt moms og andre afgifter. På den baggrund anmodede udvalget Told- og Skat 
om en udtalelse om dette. Styrelsen svarer i forlængelse af det ovenstående:  

"Endelig kan regionen hverken af- eller bekræfte, at udlandske cirkus forlader Danmark uden 
at have betalt moms og andre afgifter."  

For cirkus er især momsen en tyngende afgiftsbyrde. Det hænger sammen med 
sammensætningen af cirkus' indtægter og udgifter. Som mange andre former for kulturelle 
ydelser er "produktionen" af en cirkusforestilling kendetegnet ved, at der betales moms af 
hovedindtægtskilden - billetsalget - mens den primære "råvare", som medgår til at fremstille 
"produktet" - arbejdskraft - ikke er momsbelagt.  

Det er Cirkusdirektørforeningens opfattelse, at en hel eller delvis fritagelse for moms ville 
forbedre branchens økonomiske vilkår betragteligt og dermed bidrage med forbedrede 
muligheder for at bevare og udvikle danske cirkus samt højne forestillingernes kvalitet.  

I betragtning af den kulturstøtte, som det offentlige yder til andre former for kunst og kultur, 
finder foreningen, at en sådan momsfritagelse er rimelig.  

 
4.1.3. Vægtafgift 

Cirkusdirektørforeningen ønsker endvidere en fjernelse eller sænkning af vægtafgiften. Af 
svarene på udvalgets spørgsmål til branchen fremgår det, at de tre største cirkus hver betaler 
vægtafgifter på ca. 100.000 kr. årligt, mens de maksimalt kører op til 5000 km pr. sæson. Resten 
af tiden er vognene placeret på teltpladserne eller i vinterkvarteret. Den vægtafgift, som vognene 
er belagt med, er den samme som en vognmand betaler, uanset om sidstnævnte kører f.eks. 
100.000 km i samme periode. 

Foreningen finder derfor, at vægtafgiften i dens nuværende udformning er urimelig, i forhold til 
hvor lidt cirkus belaster vejene. Derfor bør der set med branchens øjne ske en lettelse eller 
fjernelse af vægtafgiften på de vogne, som benyttes til cirkusdrift. Alternativt bør afgiften 
omlægges, således at der etableres en sammenhæng mellem afgiftens størrelse og kørte 
kilometer. 

 
4.1.4. Brandvagter 

Udvalget har fået oplyst, at det obligatoriske krav om etablering af brandvagt under 
forestillingerne er en væsentlig udgiftsbyrde, som Cirkusdirektørforeningen ønsker fjernet. 
Prisen varierer stærkt i de enkelte kommuner, afhængigt af, om det er et kommunalt eller et 
privat brandvæsen, som varetager brandvagtsfunktionen. 



Normalt etableres der 1 brandvagt pr. forestilling. Hvis der etableres 2, betaler cirkus dog kun for 
den ene. En enkelt kommune forbeholder sig dog retten til at forlange 2 brandvagter på cirkus' 
regning. Cirkusdirektørforeningen har nu rejst sagen i Beredskabsstyrelsen og 
Indenrigsministeriet, idet foreningen opfatter det som urimeligt, at de enkelte kommuner selv 
kan afgøre, hvor mange vagter der skal udsættes, og frygter for, om dette breder sig til andre 
kommuner. 

Ifølge foreningens oplysninger til udvalget er det gratis i nogle kommuner, mens den dyreste 
kommune tager op til 2000 kr. pr. forestilling. Normalprisen ligger på 800-1000 kr. pr. 
forestilling. Med op til 250 forestillinger pr. sæson er udgifterne til brandvagt relativt store. 

Det er foreningens opfattelse, at det enkelte cirkus bør kunne få egne medarbejdere uddannet til 
at varetage brandvagtsfunktionen, som det er tilfældet i bl.a. Sverige. Med løbende 
efteruddannelse af personalet er det foreningens opfattelse, at funktionen vil kunne udføres fuldt 
forsvarligt på denne måde. Hvis dette ikke er muligt, ønsker branchen, at betalingen for denne 
obligatoriske serviceydelse bortfalder. 

 
4.1.5. Pladsleje 

Også betalingen for leje af teltpladser har medført store udgiftstigninger for branchen. Nogle 
kommuner har i denne forbindelse overvejet at opkræve pladslejen som en afgift pr. solgt billet. 
Det er planer, som vækker stor bekymring i branchen, der frygter, at det vil medføre store 
udgiftsstigninger og dermed risiko for, at det ikke længere vil være muligt at aflægge sådanne 
kommuner besøg. 

Der er store forskelle, idet nogle kommuner stiller pladsen gratis til rådighed. Normalprisen 
ligger ifølge foreningen på ca. 500 kr. pr. døgn. Flere kommuner har dog væsentligt højere 
priser, og udgifterne er steget væsentligt de senere år. Som eksempel kan nævnes, at prisen i 
København i øjeblikket er 2.500 kr. pr. døgn + udgifter til el, vand og renovation. Branchen 
oplyser, at der normalt ikke gives rabatter for længere perioder. De samlede årlige udgifter til 
pladsleje opgives af et af de tre største cirkus til i 1996 at være ca. 170.000 kr. 

 
4.1.6. Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske artister  

Udvalget har under sit arbejde mødt det synspunkt, at Udlændingestyrelsens behandling af sager 
om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske artister engageret af danske cirkus tager meget 
lang tid. 

Der kan meddeles opholdstilladelse til udlændinge, hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller 
erhvervsmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen (Udlændingelovens § 9, stk. 2, 
nr. 3). 

Bestemmelsen er en undtagelsesbestemmelse til det generelle princip om indvandringsstop, som 
blev indført i 1973. Derfor forudsættes der en grundig og detaljeret gennemgang af 
ansøgningsgrundlaget hos udlændingemyndighederne. Der kræves altid arbejdstilladelse til 
udenlandske artister (Bekendtgørelse nr. 19 af 18. januar 1984, § 30, stk. 2, nr. 2). 

Udvalget har anmodet Udlændingestyrelsen om en udtalelse om regler, procedurer m.v. for 
behandlingen af disse sager samt de aktuelle sagsbehandlingstider. Svaret refereres nedenfor:  

"Endelig følger det af udlændingelovens § 9, stk. 7, at opholdstilladelse her i landet i medfør 
af udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 3 skal være opnået forinden indrejsen i Danmark. ..."  



  

"Det er centralt for sagsbehandlingen, at ansøgningen indeholder fyldestgørende oplysninger 
til brug for udlændingemyndighedernes sagsbehandling. Heri indgår, at der må være 
oplysninger om arbejdsforholdets karakter samt mere praktisk vedlagt en kontrakt for 
arbejdsforholdet, herunder med angivelse af arbejdstidsrummet. Desuden skal ansøgningen 
indeholde oplysninger om ansøgerens pasforhold.   

Da der er tale om en specialistregel og en undtagelsesbestemmelse i udlændingeloven, 
forelægges kontrakten normalt for Dansk Artist Forbund til udtalelse, når 
Udlændingestyrelsen har modtaget det fulde ansøgningsgrundlag.   

Når Udlændingestyrelsen har det samlede materiale til at kunne afgøre sagen, kan opholds- 
og arbejdstilladelsen meddeles med henblik på midlertidigt ophold for det tidsrum, som 
ansøgeren skal være beskæftiget her i landet, dog ikke ud over 6 måneder inden for en 12-
måneders periode. Tilladelsen stedfæstes til den angivne arbejdsgiver i Danmark.   

Hvad angår spørgsmålet om sagsbehandlingstiden, kan Udlændingestyrelsen oplyse, at man 
for tiden generelt arbejder med at nedbringe sagsbehandlingstiderne og herunder en hurtig 
behandling af sager om opholds- og arbejdstilladelse som artist. Målsætningen er, at sådanne 
sager skal behandles hurtigt og inden for en ramme af 45 dage. Såfremt der i forbindelse med 
ansøgningen gøres opmærksom på en særlig hastende karakter i ansøgningen, vil 
Udlændingestyrelsen på enhver måde søge at tage hensyn hertil."  

 
4.2. Udvalgets overvejelser og forslag 
Udvalget ønsker at styrke cirkus' eksistens- og udviklingsbetingelser og finder, at der må ske en 
kulturpolitisk anerkendelse af cirkus på lige fod med andre former for kunst og kultur. 

Der bør lovgives således, at cirkuskunstens placering anerkendes blandt de øvrige anerkendte 
kunstarter såsom teater, dans, musik og billedkunst. 

Udvalget antager, at de økonomiske tilskud til prisen på teaterbilletter kan være med til at 
forvride publikumsefterspørgslen fra cirkus- til teaterforestillinger. Det foreslås derfor, at de 
gældende Arte- og andre abonnementsordninger udvides til også at omfatte cirkus. 

I forlængelse heraf bør der afsættes økonomiske midler til støtte for området, og herunder 
etableres tilskudspuljer, hvorfra cirkus kan søge tilskud til:  

• Produktionsstøtte til at give cirkus bedre arbejdsvilkår uden for sæsonen til at arbejde 
med formen, udvikle nye numre, etablere samarbejde og skabe kontakter til andre cirkus 
og artister fra hele verden.  

• Støtte til at udbrede kendskabet til cirkus, herunder til at hjælpe de traditionelle cirkus til 
at fastholde og udvide deres publikum samt til at sikre, at der etableres et mangfoldigt 
cirkus for alle alders- og målgrupper.  

• Underskudsgaranti som en ordning, der kan sikre, at alle egne af landet får tilbud om 
forskellige former for cirkus.  

Udvalget kan ikke støtte Cirkusdirektørforeningen i, at der skal ske særlige afgiftslettelser for 
cirkus i relation til moms og vægtafgifter. Udvalget finder derimod, at økonomisk støtte til cirkus 
skal være kulturpolitisk motiveret. Udvalget foreslår imidlertid som en tilskudsmulighed en  



• Transportpulje.  

Udvalget finder ikke, at det obligatoriske krav om etablering af brandvagter bør afskaffes. 

Udvalget vil opfordre landets kommuner til at afstå fra at indføre brugerbetaling for etablering af 
brandvagt i forbindelse med afholdelsen af cirkusforestillinger. En sådan manglende indtægt 
synes at være af beskeden økonomisk betydning for den enkelte kommune, men af stor 
betydning for det enkelte cirkus - set over en hel sæson. 

På samme måde opfordrer udvalget kommunerne til at stille pladser vederlagsfrit til rådighed for 
alle typer cirkus. 

  

5. Artist- og cirkusforestillinger for børn og 
unge 
5.1. Refusionsmuligheder 
 
5.1.1. Beskrivelse og afgrænsning 

Cirkus henvender sig til mennesker i alle aldre. 

Nogle numre i forestillingerne appellerer måske mere til de voksne end til børnene og omvendt. 
Ud fra denne måde at anskueliggøre forskellene kan man sige, at de danske cirkus er forskellige i 
relation til den profil, som de gennem tiderne har skabt ved sammensætningen af deres 
programmer. 

Nogle har en profil, man kunne kalde for voksenvenligt børnecirkus, mens andre så kunne kaldes 
børnevenligt voksencirkus. Ud fra dette kunne man så undersøge, om de cirkus, som primært 
henvender sig til børnene, klarer sig bedre eller dårligere end de andre cirkus. 

Der findes imidlertid en større gruppe af danske artister, der bl.a. lever af at optræde med 
forestillinger, som henvender sig udelukkende til børn og unge, og som vises uden for de 
etablerede cirkusmaneger. Det er vilkårene for disse forestillinger og for de medvirkende artister, 
som er emnet for dette afsnit. 

Disse forestillinger er i visse henseender parallelle med de opsøgende børneteaterforestillinger. 
Som det er tilfældet med børneteatrene, lever de medvirkende artister/ensembler hovedsageligt 
af bestillinger fra forskellige arrangører rundt om i landet. Det drejer sig især om skoler, 
biblioteker, børnehaver, fritidshjem, byfester o.l. 

Disse forestillinger udføres typisk af solister eller ensembler/trupper på 2-5 artister, der bestilles 
til et arrangement af 1/2-2 timers varighed. 

Sådanne forestillinger udgør en væsentlig del af det samlede beskæftigelsesområde for artister i 
Danmark. I lighed med andre artistområder produceres og opføres også disse forestillinger på 
almindelige markedsvilkår. 



 
5.1.2. Støtte til børneteatre i henhold til teaterloven 

Artistforestillinger arbejder i samme område som teater- og musikforestillinger, men har helt 
forskellige vilkår. 

Når den manglende ligestilling med børneteatrene særligt fremhæves, skyldes det, at der med 
hjemmel i teaterloven ydes omfattende statslige tilskud til børneteatrene og til kommuner og 
amters køb af børneteater. Da artistforestillingerne sælges til de samme institutioner, som køber 
børneteaterforestillinger, befinder de sig i direkte konkurrence om de til rådighed værende 
kulturmidler på den enkelte kommunes eller institutions budget. 

Der ydes støtte til børneteatrene på følgende måder:  

1. Med hjemmel i teaterlovens § 9 yder staten et tilskud til den selvejende institution Det 
Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, RBOT.  

2. Med hjemmel i teaterlovens § 18 yder Teaterrådet hvert år direkte støtte til et antal 
børneteatre.  

3. Med hjemmel i teaterlovens § 25 refunderer staten 50 % af kommuners og 
amtskommuners køb af refusionsgodkendte teaterforestillinger for børn og unge.  

4. Med hjemmel i teaterlovens kap. 6 om Den Storkøbenhavnske Teaterstøtteordning, kap. 
7 om egnsteatre og kap. 7a om de små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, 
Århus og Ålborg kommuner, kan der i princippet ydes statsstøtte til børneteatre, som 
tillægges den i de nævnte bestemmelser omhandlede status. Da der ikke udarbejdes 
særskilte oversigter over statens udgifter til de under punkt 4 nævnte støttemuligheder, 
kan statens samlede udgifter til børneteaterområdet ikke opgøres nøjagtigt.  

  

5.1.3. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater  

Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater, RBOT, består af et antal børneteatre og 
opsøgende teatre, der tilknyttes institutionen for perioder af 1-3 år. Institutionens formål er, i 
henhold til teaterloven, at bidrage til dækning af behovet for rejsende børneteatre og opsøgende 
teatre i hele landet. RBOT drives i henhold til lovens § 9 med tilskud fra amtskommunerne og 
staten. Ud over statens tilskud til driften af RBOT kan staten endvidere yde en særlig støtte til 
dækning af rejseudgifter for de teatre, der støttes af RBOT. Beslutninger, om hvilke børneteatre 
der skal have støtte og størrelsen af det enkelte tilskud, træffes af RBOT efter forudgående 
indhentelse af en udtalelse fra Teaterrådet. På finansloven for 1998 er der afsat 6,3 mio. kr. til 
støtte af børneteatre og opsøgende teatre under RBOT. 

 
5.1.4. Direkte tilskud fra Teaterrådet til børneteatre 

Teaterrådet yder med hjemmel i teaterlovens § 18 direkte tilskud til børneteatre og opsøgende 
teatre. Alt i alt får børneteatret mellem 25 og 30 mio. kr. i direkte støtte fra det offentlige. Da 
cirkus ikke modtager offentlig støtte, og cirkus og teater inden for børne- og ungdomsområdet 
henvender sig til nøjagtig den samme køberkreds, giver det en konkurrencemæssig skævvridning 
til ugunst for cirkusfolket. De kan ikke købe så flotte dekorationer og kostumer som de støttede 
teatre. Da der er ikke er de store penge til gager, kan det være svært at købe højt kvalificerede 
medarbejdere. 



 
5.1.5. Teaterlovens § 25 

Der ydes indirekte tilskud til børneteater og opsøgende teater med hjemmel i teaterlovens § 25, 
idet staten refunderer 50 % af kommuners og amtskommuners udgifter ved køb af børneteater og 
opsøgende teater, som er refusionsgodkendt. Af finansloven for 1997 fremgår det, at der 
skønsmæssigt ydes refusion til 5-6.000 forestillinger årligt. Af statsregnskabet for 1996 fremgår 
det, at statens udgift til refusionsordningen i dette finansår var på 8,8 mio. kr. 

Med det formål at få afgrænset teaterlovens støtteområde har Kulturministeriet siden 1980 
løbende udstedt vejledende retningslinier for, hvorvidt et arrangement kan udbydes med 
rabat/refusion i henhold til teaterloven. Den seneste vejledning af 10. januar 1997 er optrykt som 
bilag D. Blandt de for teaterbegrebet fastsatte centrale afgrænsningskriterier i vejledningen, som 
i praksis udelukker bl.a. cirkus og artistforestillinger fra at være refusionsberettigede efter 
teaterlovens § 25, kan nævnes kravet om en dramatisk sammenhæng i det fremstillede, og at der 
i forestillingen skal medvirke professionelle skuespillere, sangere og/eller dansere. Teaterrådet 
har dog mulighed for at godkende forestillinger, som ikke opfylder disse kriterier, såfremt 
forestillingen efter sin karakter og sin kvalitet kan anses for på et kunstnerisk professionelt 
niveau at ville bidrage til teaterkunstens udvikling i Danmark. 

Ved ændringen af teaterloven i 1996 blev der indsat en formulering om, at en teaterfaglig 
vurdering af de enkelte forestillingers kvalitet er en forudsætning for refusionsgodkendelsen, 
hvilket er i overensstemmelse med tidligere praksis. 

Bemærkningerne til 1996-lovforslaget er motivet således: 

"De gældende bestemmelser om statens refusion af kommuners og amtskommuners udgifter ved 
køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater foreslås ændret således, at der fremover 
skal ske en teaterfaglig vurdering af de enkelte forestillingers kvalitet som forudsætning for 
refusionsgodkendelsen. Den nuværende ordning for refusionsgodkendelse af børneteater og 
opsøgende teater giver ikke mulighed for at undlade refusionsgodkendelse som konsekvens af 
forestillingernes kvalitet. Det betyder, at der er refusionsgodkendte forestillinger, som har et 
meget ringe kunstnerisk niveau, hvilket næppe er rimeligt i forhold til brugerne, der ofte 
betragter refusionsgodkendelsen som et kvalitetsstempel." 

Denne refusionsordning - den indirekte støtteordning - giver stor konkurrenceforvridning. § 25 
medfører således, at amtslige og kommunale institutioner har en stærk tilskyndelse til at købe 
børneteater - frem for f.eks. artistforestillinger - for de midler, som er afsat på kulturbudgettet. 
En kommune kan købe væsentlig flere forestillinger for pengene ved at købe børneteater frem 
for artistforestillinger - eller købe det ønskede antal forestillinger for en væsentlig lavere pris end 
ved køb af artistforestillinger. 

 
5.1.6. Konsekvenser af manglende tilskudsmuligheder for artistforestillinger 
for børn og unge 

Den manglende ligestilling af artistforestillinger for børn og unge med børneteater i relation til 
tilskuds- og refusionsmuligheder medfører bl.a.  

• at børn og unge ikke får mulighed for at opleve cirkuskunsten  

• at artistforestillinger for børn og unge ikke er konkurrencedygtige i forhold til 
børneteaterforestillinger på grund af prisen  



• at artisterne ikke har økonomiske muligheder for at producere forestillinger på samme 
niveau som børneteatrene  

• at arrangører af artistforestillinger for børn og unge ikke er i stand til at tiltrække og 
aflønne professionelle kunstnere som børneteatrene.  

• at artisterne udstyrsmæssigt ikke kan arbejde på tilnærmelsesvis samme kvalitetsniveau 
som børneteatrene.  

Disse forhold er alvorlige for artisterne i relation til deres muligheder for at fastholde og udbygge 
det for artisterne meget væsentlige kommunale og amtskommunale marked for deres 
forestillinger. Forskelsbehandlingen i forhold til børneteatrene har således betydelige 
konsekvenser for artisternes indtjeningsmuligheder såvel i relation til det kommunale og 
amtskommunale "marked" som sådan som i forhold til den enkelte artists muligheder for at 
tilvejebringe en indkomst, som han/hun kan leve af. 

For artisterne er følgerne af teaterlovens § 25, som nævnt ovenfor, endnu mere alvorlige. 

Artisterne befinder sig i en situation, hvor de skal konkurrere med børneteatrene om de lokale 
kulturmidler. De besidder hver især kvaliteter og bør derfor bedømmes på hver deres præmisser. 
Dette sker kun i begrænset omfang og kun i de kommuner, hvor institutionerne stadig har 
mulighed for at købe forestillinger, som ikke er refusionsgodkendte. 

Udvalget er bekendt med at, artisterne ofte får henvendelser fra institutioner, som ønsker at 
engagere dem. Når institutionen får at vide, at forestillingen ikke er refusionsberettiget, meddeler 
institutionen imidlertid oftest, at de så desværre ikke har mulighed for at indgå aftale om et 
engagement, idet kommunen har pålagt dem kun at købe refusionsgodkendte forestillinger. 

Selv om teaterlovens støtte til børneteatrene formentlig ikke har konkurrenceforvridning som 
formål, er det ikke desto mindre det, der er konsekvensen af, at der ydes tilskud til børneteatrene, 
og at landets amter og kommuner gennem teaterlovens § 25 tilskyndes til at købe disse 
forestillinger, mens artistforestillinger for børn og unge er underlagt markedsmekanismernes 
spilleregler om udbud og efterspørgsel. 

 
5.1.7. Den Røde Brochure 

I 1989 mistede artisterne endvidere en vigtig PR- og formidlingsmulighed, da omtale af deres 
forestillinger på dette tidspunkt blev taget ud af den årlige særudgave af Børneteateravisen, som 
går under navnet "Den Røde Brochure". 

I Den Røde Brochure, som udgives af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater og 
Teatercentrum, foretages en samlet præsentation af samtlige teaterforestillinger for børn og unge, 
som udbydes i den kommende sæson. Den er derfor et særdeles vigtigt præsentationsmateriale, 
som danner udgangspunkt for samtlige kommunale og amtskommunale institutioners køb af den 
kommende sæsons forestillinger. 

Indtil sæsonen '89/'90 indeholdt brochuren også omtale af forestillinger opført af artister, men en 
opstramning af kriterierne for at blive optaget i brochuren førte til, at disse forestillinger blev 
taget ud. 

Ikke at være refusionsberettiget og ikke at have adgang til PR gennem Den Røde Brochure giver 
så svære arbejdsbetingelser, at det tager livet af det meste, men det føles så meget hårdere for 
cirkus for børn og unge, fordi det har haft adgang til både refusion og brochure. Ikke fordi loven 



og retningslinierne har givet denne adgang, men fordi især et af de skiftende Teaterråd havde set 
gennem fingre med cirkusfolket og ladet det komme ind i varmen. I 1989 blev der imidlertid 
"ryddet op", og cirkus blev udelukket fra refusionsstøtte og fra at stå i brochuren. 

Kulturministerens begrundelse for denne opstramning kan læses i ministerens svar af 26. maj 
1989 til Folketingets Kulturudvalg på udvalgets ønske om ministerens kommentarer til, at 
klovne-, gøgler-, trylle- og cirkusforestillinger fra sæsonen '89/'90 var udeladt af Den Røde 
Brochure (jf. svar af 26/5-1989 på Spm. nr. 106, Alm. del - bilag 129, skrivelse af 17/5-1989):  

"Den årlige særudgave af Børneteateravisen, der udgives af Udvalget for Børneteater og 
Opsøgende Teater og Teatercentrum, har til formål at formidle oplysninger om udbuddet af 
teaterforestillinger for børn og unge. Udgivelsen af brochuren støttes af Kulturministeriet 
med hjemmel i teaterloven. Klovne-, gøgler-, trylle- og cirkusforestillinger hører således ikke 
hjemme i brochuren. I løbet af 1980'erne så en række artister imidlertid deres fordel i at få 
udbredt kendskabet til deres forestillinger gennem optagelse i Den Røde Brochure. Med 
virkning fra sæsonen 1989/90 er der imidlertid sket en sanering af brochurens indhold, 
således at den nu igen opfylder sit sigte: Alene at formidle oplysninger om 
teaterforestillinger."  

 
5.2. Udvalgets overvejelser og forslag 
Cirkus- og artistforestillinger for børn og unge skal ligestilles med teaterforestillinger for børn og 
unge. 

Det er ikke mangel på kvalitet, der hindrer artistforestillinger for børn i at opnå tilskud, men 
bestemmelsen om at det er en teaterfaglig vurdering, der skal lægges til grund ved refusion efter 
teaterlovens § 25. 

Udvalget foreslår derfor, at der skabes et selvstændigt lovgrundlag. 

Udvalget foreslår en cirkuslov i lighed med den eksisterende teaterlov. 

Loven skulle indeholde de samme tilskudsmuligheder, som teaterloven giver. En sådan lov 
kunne også regulere den af udvalget foreslåede uddannelse for cirkusartister. Udvalget frygter 
dog, at en sådan ny og selvstændig lov vil kunne trække ud. Da udvalget anser, at behovet for 
tilskudsmuligheder til børneforestillinger er meget presserende, finder udvalget, at der bør skabes 
mulighed for, at også disse forestillinger modtager refusion. 

Det foreslås derfor, at der med det samme skabes et lovgrundlag for, at § 25 i teaterloven udvides 
til også at dække børnecirkusforestillinger, eller at der ved en selvstændig bestemmelse i 
teaterloven gives staten hjemmel til at yde 50 % refusion af kommuners og amtskommuners 
udgifter til artistforestillinger for børn. 

Der kan med det samme nedsættes et cirkusrefusionsråd (svarende til det som findes på 
teaterområdet) på 2-3 medlemmer med cirkusfagkyndig indsigt. 

  



6. Stationære cirkus- og artistforestillinger 
6.1. Indledning 
Det indgår i Artistudvalgets kommissorium at undersøge vilkårene for stationære 
artistforestillinger. Udvalget har på den baggrund diskuteret, hvordan begrebet stationær 
artistforestilling skal defineres. 

Det er udvalgets opfattelse, at hensigten har været at få undersøgt, i hvilket omfang der opføres 
stationære cirkus- og artistforestillinger. 

 
6.2. Generelt om stationære scener og maneger for cirkus- 
og artistforestillinger 
Cirkus- og artistforestillinger har traditionelt været forbundet med turnerende virksomhed og 
"livet på landevejen". 

For cirkus' vedkommende er den primære virksomhed tilrettelagt som en turné, der strækker sig 
fra det tidlige forår til sent efterår. Det er på denne tid af året, vi kan opleve deres forestillinger 
rundt om i landet. 

I vintermånederne forbereder man sig på den kommende sæson, planlægger programmet, 
besøger cirkusfestivaler, indgår kontrakter med nye artister, udarbejder turnéplan, indhenter de 
nødvendige tilladelser, træner færdigheder og udvikler nye numre. 

For de artister, som arbejder uden for cirkus, er der ikke i samme udstrækning en egentlig sæson 
som i cirkus. De opfører deres artist-, trylle- og gøglerforestillinger hele året. 

En stor del af disse forestillinger opføres rundt om i hele landet på bestilling fra lokale offentlige 
og private institutioner som f.eks. biblioteker, børnehaver, fritidshjem, skoler, byfester o.l. Dette 
er typisk forestillinger for børn og unge. Vilkårene for disse forestillinger er behandlet i kapitel 5 
om artistforestillinger for børn og unge. 

Før i tiden blev der desuden opført artistforestillinger i en lang række stationære varietéer rundt 
om i landet, jf. kapitel 2 om den historiske udvikling. Resultatet af mange års tilbagegang for 
artistfaget og ændringer i befolkningens kulturvaner indebærer imidlertid, at vi ikke længere 
finder stationære varietéer i Danmark. 

Erfaringer fra bl.a. Frankrig og Tyskland viser dog, at specielt ungdommens krav om levende 
underholdning - som supplement til tv, video, biografer, diskoteker m.v. - inden for de seneste 5-
10 år igen har skabt grobund for varietéer og kabareter. Ifølge udvalgets oplysninger er der 
således alene i Tyskland inden for de seneste år åbnet flere varietéer, som ikke mindst har 
tiltrukket et ungt publikum. 

For artisternes vedkommende findes der ikke stationære scener i Danmark, hvor man det meste 
af året kan gå ind og opleve cirkuskunsten i modsætning til teatre og biografer. 

I sommermånederne er der dog enkelte stationære scener, der har artistoptræden som fast 
bestanddel i programmet. 

 



6.3. Kort om de stationære scener 
 
6.3.1. Cirkusbygningen 

Cirkusbygningen blev opført i 1885-86. Dermed fik København, i lighed med mange andre 
storbyer, en bygning opført med cirkusforestillinger for øje. 

Bygningen blev brugt flittigt til dette formål indtil 1970'erne. Herefter har bygningen kun 
lejlighedsvis været anvendt til cirkusforestillinger. 

En af forklaringerne er, at prisen for leje af bygningen er blevet så høj, at det ikke er muligt for 
ikke-subsidierede cirkus at benytte bygningen. 

Bygningen, der ejes af Københavns Kommune, har indtil 1997 været administreret af Tivoli A/S. 
Kontrakten mellem Københavns Kommune og Tivoli indebar naturligt nok, at bygningen skulle 
søges udlejet til højeste markedspris. 

Cirkusbygningens særstilling i relation til dens kvaliteter som cirkusrum er årsagen til, at den 
nævnes her, på trods af, at den i dag ikke længere benyttes til formålet af de danske cirkus. 

Kontrakten om administration af bygningen blev i 1996 udbudt i licitation, som blev vundet af 
Parken A/S. Af kontrakten mellem Københavns Kommune og Parken A/S fremgår det, at lejen 
for Cirkusbygningen med virkning fra 1997, hvor kontrakten trådte i kraft, er fastsat til 32.000 
kr. pr. dag. 

I kontrakten med Parken er der ganske vist som hidtil indføjet en bestemmelse om, at cirkus i 
perioden marts til juni har fortrinsret til at leje bygningen, men med det nuværende prisniveau er 
det næppe realistisk at forestille sig, at vi fremover kommer til at kunne opleve danske 
cirkusforestillinger i bygningen. 

Det har undret mange, at Københavns Kommune ikke ud fra kulturpolitiske overvejelser har 
valgt at gøre en undtagelse ved at fastsætte en lavere leje for cirkus- og artistforestillinger, 
således at landets absolut bedste cirkusrum igen kunne bruges til det, det i sin tid blev bygget til. 

 
6.3.2. Andre scener 

I højsæsonen, dvs. i forårs- og sommermånederne, findes der tre stationære scener, som byder på 
artistforestillinger: Tivoli i København, Tivoli Friheden i Århus samt Dyrehavsbakken. Til 
forskel fra forestillingerne i Cirkusbygningen organiseres disse forestillinger, ved at arrangøren 
køber en fuldt færdig forestilling til opførelse et bestemt antal gange. 

 
6.3.3. Plænen i Tivoli 

Tivoli har oplyst, at artistforestillinger siden Tivolis første åbningsdag den 15. august 1843 har 
været et fast element i Plænens arrangementer. 

Artisterne optræder 6 dage pr. uge med 2 forestillinger pr. dag. I forbindelse med 
særarrangementer som feriefester og børnefester er artisterne forpligtet til yderligere 2 
forestillinger pr. uge. Artistforestillingerne består af 3 numre af 6-8 minutters varighed. Det 
samlede forbrug på en sæson andrager 8-11 forestillinger. 



 
6.3.4. Dyrehavsbakken 

Dyrehavsbakken har en lang tradition for at præsentere artistunderholdning med forestillinger fra 
ind- og udland på Friluftsscenen. 

Dyrehavsbakken har oplyst, at man i 1997 på Friluftsscenen har kunnet opleve artistforestillinger 
på sammenlagt 44 dage med 2 forestillinger dagligt. 

Endvidere er der hver dag 3-4 Pjerrotforestillinger. Det sker på Pjerrots egen scene, som har 100 
siddepladser. 

 
6.3.5. Tivoli Friheden 

Tivoli Friheden i Århus har oplyst, at haven har en årelang tradition for artistunderholdning. Der 
er tale om såvel danske som udenlandske artister, som fortrinsvis engageres via Dansk Artist 
Forbunds formidling. 

I 1997 gennemførtes i alt artistunderholdning på 85 dage med 2 forestillinger dagligt. I hver 
forestilling medvirker som hovedregel 2 hold artister, som har 2 forskellige numre på 
programmet. Der skiftes artister hver 14. dag. 

Endvidere vises i sæsonen 230 Pjerrotforestillinger på Pjerrots egen scene. 

Tilskuerkapaciteten ved friluftsscenen er 250 siddepladser og ca. 1000 ståpladser. Pjerrots scene 
har en kapacitet på ca. 120 siddepladser. 

 
6.4. Udvalgets overvejelser og forslag 
Cirkuskulturen bør støttes gennem økonomiske tilskud. 

Stat, kommuner og amter bør sikre, at der skabes økonomisk mulighed for, at stationære scener 
kan modtage cirkus- og artistforestillinger i hele landet. Mange eksisterende bygninger kan 
anvendes til dette formål. 

Der bør sikres mulighed for, at Danmarks absolut bedste cirkusrum - Cirkusbygningen i 
København - bruges til det formål, bygningen oprindeligt er opført til. 

  

7. Polititilladelse til cirkus og varietéer 
7.1. Indledning 
Cirkus blev ved bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 1973 overdraget fra Justitsministeriet til 
Kulturministeriet. Der kræves dog fortsat politiets tilladelse til at opføre cirkus- og 
varietéforestillinger. 

Regler og retningslinier for udstedelse af tilladelser til at opføre cirkus- og varietéforestillinger er 
fastsat i tre regelsæt: landets politivedtægter, Justitsministeriets forlystelsescirkulære samt 
restaurationsloven. 



 
7.2. Gældende ret 
Dette afsnit er baseret på oplysninger fra Justitsministeriets Forlystelsesudvalg. Justitsministeriet 
nedsatte den 18. marts 1996 et forlystelsesudvalg, der bl.a. skulle foretage en gennemgang af de 
gældende regler for de under Justitsministeriet hørende forlystelser og overveje, om der er behov 
for at skabe et nyt lovgrundlag herfor. Resultatet af udvalgets overvejelser foreligger i form af 
betænkning nr. 1343, København 1997. 

 
7.2.1. Forlystelser 

Reglerne om offentlige forlystelser udspringer af en førkonstitutionel praksis, men reguleres nu i 
det væsentlige med hjemmel i lov af 11. februar 1863 om Københavns politi samt lov nr. 21 af 4. 
februar 1871 om politiet uden for København og politivedtægterne. 

Landets politivedtægter indeholder alle følgende enslydende bestemmelser om offentlige 
forlystelser, svarende til normalpolitivedtægtens §§ 48-50:  

§ 48.  

Offentlige forlystelser, herunder koncerter, cirkus- og varietéforestillinger, dans, afbrænding 
af fyrværkeri, karruselkørsel, præmiekortspil, forevisning af seværdigheder, skydning ved 
skydeborde, spil ved spilleautomater, boksekampe og væddeløb, må ikke finde sted uden 
politiets tilladelse.  

 
§ 49.  

Ingen må uden politiets tilladelse optræde med musik, sang, behændighedskunster eller 
lignende på veje eller i gårde.  

 
§ 50.  

Den, der har fået tilladelse til afholdelse af offentlig forlystelse eller tilladelse efter § 49, skal 
efterkomme de ordensforskrifter, som politiet giver. Findes særlig brandvagt nødvendig, skal 
han udrede udgifterne hertil.  

 
7.2.2. Meddelelse af forlystelsestilladelse m.v. 

Justitsministeriet har ved cirkulære af 4. februar 1988 om offentlige forlystelser fastsat 
retningslinier for politiets meddelelse af tilladelser til forlystelser på offentlige forlystelsessteder. 

Ifølge forlystelsescirkulæret skal politiet holde sig underrettet om de enkelte 
kommunalbestyrelsers almindelige stilling til, at der meddeles tilladelser til offentlige 
forlystelser i kommunen. Kommunalbestyrelsens holdning er vejledende for politiet ved 
afgørelsen af de enkelte ansøgninger. 

Ifølge forlystelsescirkulærets § 2 skal den plads, hvor forlystelsen anbringes, godkendes af 
politiet. Politiet skal ved godkendelsen lægge særlig vægt på til- og frakørselsforhold, 
parkeringsmuligheder og sanitære og miljømæssige forhold i øvrigt. 



For ambulante forlystelsessteder har Miljøministeriet i bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992, 
udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven, bestemt, at der skal ske anmeldelse til kommunen 
forinden der sker placering og anvendelse af omrejsende tivolier, forlystelsesanlæg eller lignende 
udendørs aktiviteter. 

Kommunen kan fastsætte vilkår, meddele påbud og nedlægge forbud vedrørende sådanne 
aktiviteter. Kommunen skal også i medfør af vejlovgivningen blandt andet godkende til- og 
frakørselsforhold, mens politiets opgave er at sørge for færdselsregulering m.v. Politiet vil som 
led i det almindelige samarbejde med de kommunale myndigheder blive inddraget i 
kommunernes behandling af sagen. 

Cirkustelte tilses, godkendes og kontrolleres i medfør af byggeloven af den kommunale 
myndighed. Personalets, herunder artisternes, sikkerhed er reguleret i arbejdsmiljøloven, og 
tilsynet udføres af Arbejdstilsynet. 

 
7.2.3. Offentlig optræden m.v. i restaurationer 

Reglerne om optræden for offentligheden m.v. i restaurationer fremgår af § 26, stk. 7 og 8, i lov 
nr. 256 af 6. maj 1993 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. 

Der findes ingen lovregler med retningslinier for udstedelse af cirkusbevillinger. I praksis lægger 
man almindeligt skøn til grund ved afgørelsen af, om bevilling skal meddeles. I enkelte tilfælde 
er fornyelse af bevilling nægtet som følge af, at man ikke havde overholdt bevillingens 
betingelser. 

Som nævnt kan disse bevillinger imidlertid ikke træde i stedet for politiets tilladelse efter 
politivedtægtens § 48 og cirkus har således hidtil skullet søge om politiets tilladelse, hver gang 
man har ønsket at rejse teltet i en ny by. Før tilladelse er meddelt, må bekendtgørelse om 
forlystelsens afholdelse ikke foretages. 

Justitsministeriets Forlystelsesudvalg foreslår imidlertid 

"at der ikke længere skal stilles krav om politiets tilladelse til afholdelse af offentlige forlystelser 
eller til optræden i restaurationer" 

og 

"at bestemmelserne herom i landets politivedtægter (normalpolitivedtægtens § 48) og i 
restaurationslovens § 26, stk. 7, ophæves". 

Forlystelsesudvalget ender med at foreslå, 

"at de hensyn af miljø-, bygge-, arbejdsmiljø-, vej- og brandmæssig karakter samt hensynet til 
forlystelsesapparaters tekniske sikkerhed, som hidtil har været varetaget af politiet som et 
accesorium til kravet om tilladelse til afholdelse af en forlystelse, for fremtiden varetages af de 
myndigheder, der i øvrigt efter anden lovgivning skal tilgodese disse hensyn." 

og 

"I det omfang, lovhjemmel skønnes nødvendig, bør den fornødne lovhjemmel tilvejebringes af det 
ministerium, under hvis kompetence det pågældende spørgsmål henhører, og ikke af 
justitsministeren, der, hvis politiet fritages for forlystelsesområdet, ikke længere skal varetage 
administrative opgaver vedrørende forlystelser". 



 
7.3. Forlystelsesudvalgets generelle overvejelser 
Forlystelsesudvalgets generelle overvejelser som ligger til grund for forslaget lyder således: 

"Det fremgår som nævnt af forlystelsescirkulærets § 1, at en tilladelse til at drive forlystelser kun 
kan gives, hvis det efter de foreliggende oplysninger om ansøgerens og eventuelle medhjælperes 
personlige forhold må antages, at virksomheden vil blive drevet på forsvarlig måde. 

Ved forlystelser er der efter forlystelsesudvalgets opfattelse ikke et større behov for at 
kontrollere ansøgerens og evt. medhjælperes vandel og personlige forhold i øvrigt end ved 
anden form for næring. Tilladelseskravet bør derfor ikke af den grund opretholdes. 

Den vidtgående adgang i forlystelsescirkulærets § 1, stk. 4 til at tilbagekalde en tilladelse 
harmonerer i øvrigt ikke med de retssikkerhedsgarantier, der er knyttet til inddragelse af andre 
former for bevillinger, f.eks. næringsbrev til restaurationsdrift og alkoholbevillinger, jf. herved 
restaurationslovens § 7 og §§ 18-19 eller til de almindelige regler om rettighedstab i 
straffelovens §§ 78-79. 

Adgangen til at nægte en tilladelse alene på grund af medhjælperens personlige forhold, der 
formentlig er et levn fra markedspladsordningen, må også anses for alt for vidtgående." 

 
7.4. Forlystelsesudvalgets overvejelser i relation til cirkus- 
samt varietéforestillinger 
 
Af udvalgets specifikke overvejelser om behovet for opretholdelse af tilladelseskravet hedder det 
om cirkus- og varietéforestillinger bl.a.: 

"Cirkustelte tilses, godkendes og kontrolleres i medfør af byggeloven af den kommunale 
myndighed. Personalets, herunder artisternes, sikkerhed er reguleret i arbejdsmiljøloven, og 
tilsynet udføres af Arbejdstilsynet. Udvalget anser det som følge heraf for unødvendigt, at politiet 
meddeler tilladelse til cirkusforestillinger. 

Offentlig optræden, uden at det sker i tilknytning til en restauration, vil ofte have karakter af 
revyteater, der formentlig må anses for omfattet af teaterloven og derfor ikke kræver tilladelse. 

Restaurationsloven, der blev liberaliseret i 1993, tillader uden videre offentlig sangoptræden, 
men man fastholder kravet om tilladelse til offentlig optræden formentlig især for at kunne 
fastsætte begrænsninger for striptease og liveshows. 

Efter forlystelsesudvalgets opfattelse er der ikke tilstrækkelig begrundelse for at opretholde 
tilladelseskravet i politivedtægterne eller i restaurationsloven til varietéforestillinger og 
tilladelse til offentlig optræden." 

 
7.5. Udvalgets overvejelser og forslag 
Artistudvalget tager forlystelsesudvalgets overvejelser til efterretning og håber, at disse forslag 
snarest vil blive gennemført. Udvalget skal samtidig bemærke, at en eventuel ophævelse af 



polititilladelsessystemet - som anbefalet af Justitsministeriets Forlystelsesudvalg - kunne være en 
lejlighed for Kulturministeriet til samtidig at overveje behovet for at opretholde den praksis, 
hvorefter ministeriet udsteder cirkusbevillinger i medfør af grundlovens § 25. 

  

8. Artisters ophavsret og anden retlig 
beskyttelse 
8.1. Indledning 
Ophavsretten kan i artist- og cirkussammenhæng karakteriseres som de bestemmelser, der 
regulerer adgangen til brug og udnyttelse af artistens skabende og udøvende arbejde. 

De numre og præstationer, som artisten udfører, repræsenterer, hvad enten man betragter 
artistfaget som kunst eller ej, en stor arbejdsmæssig indsats, som artisten ofte har brugt flere år 
på at udvikle. Artisten har derfor et naturligt behov for at søge denne indsats beskyttet mod 
uretmæssig udnyttelse og efterligning. 

Mest konkret er artistens behov for beskyttelse imod, at hans forestillinger uden samtykke og 
vederlag via f.eks. tv og film gøres tilgængelige for et større publikum. Der er dog også behov 
for regler, som kan hindre efterligning af artistens originale præstation. 

Beskrivelsen af artisters ophavsrettigheder kunne blive ganske kort, hvis man tager 
udgangspunkt i den afdøde juraprofessor Torben Lunds kommentar til ophavsretsloven af 1961, 
hvor der i stikordsregisteret står: "Artister, ingen beskyttelse". 

Så entydig er retsstillingen heldigvis ikke. 

 
8.2. Artisten som udøvende kunstner 
 
8.2.1. Ophavsretsloven 

Udøvende kunstnere fik i 1961 (ved lov nr. 158 af 31/5-1961 om ophavsretten til litterære og 
kunstneriske værker) beskyttelse i henhold til den dagældende ophavsretslovs § 45. I kapitel V 
"Andre rettigheder" i § 45 blev det fastslået, at en udøvende kunstners fremførelse af et litterært 
eller kunstnerisk værk ikke må ske uden kunstnerens samtykke. Der er tale om en beskyttelse af 
præstationer i de tilfælde, hvor præstationen drejer sig om fremførelse af litterære og 
kunstneriske værker - dvs. værker, der nyder eller har nydt ophavsretlig beskyttelse. 

Allerede under 1961-lovens fremsættelse blev artisters rettigheder drøftet. 

Under 2.-behandlingen nævnes, at artisterne har rettet henvendelse til det folketingsudvalg, der 
behandlede spørgsmålet, og det fremgår af Folketingets forhandlinger 1960/ 

1961, spalte 643, at "vedrørende samme paragraf (45) har artisterne rettet henvendelse til 
udvalget for beskyttelse, idet denne gruppe ikke findes indeholdt i lovens bestemmelser". 
Udvalget har ikke været i stand til at definere en rimelig begrænsning af artister, men henviser i 
de trykte bemærkninger til den fornyede overenskomst mellem artister og Danmarks Radio, hvor 



formentlig den ønskede beskyttelse opnås. Der er således taget afstand fra at lovregulere 
området. 

Denne retsstilling har i hovedtrækkene holdt sig til den nugældende ophavsretslov, lov nr. 395 af 
14/7-1995, hvor udøvende kunstneres rettigheder er reguleret i § 65, men hvor ordlyden i første 
del af bestemmelsen er identisk med tidligere. Det understreges i bemærkningerne til 
lovforslaget, at det er en betingelse for beskyttelse af den udøvende kunstners præstation, at der 
er tale om fremførelse af litterære eller kunstneriske værker. I kommentaren til ophavsretsloven 
udtaler Peter Schønning, side 495: "Som følge af denne betingelse om værks fremførelse kan en 
beskyttelse efter § 65 normalt ikke påberåbes af cirkusartister, f.eks. akrobater, jonglører, 
tryllekunstnere samt slangetæmmere." 

Det har undret mange, at der ikke skete en ændring af artisters retsstilling, da ophavsretsloven 
blev gennemgående revideret. 

 
8.2.2. Arbejdet for en lovændring 

Forud for vedtagelsen af 1995-loven gik der et næsten 15-årigt udvalgsarbejde, idet 
kulturministeren i 1976 nedsatte et udvalg, der skulle se på revision af ophavsretsloven. Dette 
udvalg afgav delbetænkninger, bl.a. delbetænkning nr. 962 fra 1982, "Beskyttelse af 
kunstneriske præstationer", hvori også artisters rettigheder behandles. Et flertal af udvalgets 
medlemmer foreslog, at fremførelsesbeskyttelse blev ændret til egentlig præstationsbeskyttelse, 
således at fremførelsen ikke var knyttet til værkets ophavsretlige beskyttelse. Udvalget til 
revision af ophavsretsloven stillede forslag allerede i 1982 og forslaget lød: 

"En kunstnerisk præstation, herunder navnlig fremførelsen af et litterært og kunstnerisk værk, må 
ikke ske uden kunstnerens samtykke." 

Forslaget var imidlertid ikke med, da ministeriet 10 - 12 år senere fremsatte det endelige 
lovforslag. 

Dansk Artist Forbund havde ellers igennem årene arbejdet hårdt for en selvstændig beskyttelse 
for artister, og man havde, efter at lovforslaget til den nye ophavsretslov var fremsat i 1995, 
rettet henvendelse til den daværende kulturminister og foreslået, at man indsatte et stk. 2 i den 
bestemmelse, der omhandler udøvende kunstneres rettigheder, således at den ekstra bestemmelse 
kunne lyde: 

"Som ligestillet med de i stk. 1 nævnte udøvende kunstnere anses cirkus- og varitéartister." 

Heller ikke dette forslag nød politisk fremme, hvilket har været medvirkende årsag til, at 
udvalget, der afgiver nærværende rapport, blev nedsat. 

 
8.2.3. Retspraksis 

Der er praktisk talt ingen retspraksis på området til at fastlægge artisters rettigheder. Imidlertid 
bør det understreges, at det i dag er således, at en artists værk/præstation kan være beskyttet i 
henhold til ophavsretsloven. Præstationerne i det "nye" cirkus vil ofte være numre, der i højere 
grad end tidligere kan falde ind under ophavsretslovens beskyttelse. 

I det "nye" cirkus har cirkusforestillingen ofte en handling, en "rød tråd", ligesom der i højere 
grad end tidligere vil foreligge et egentligt manuskript. Manuskriptet til denne cirkusforestilling 
kan naturligvis ikke forveksles med et teatermanuskript, men ofte vil de enkelte artisters 



præstationer være beskrevet på en sådan måde, at det, som artisterne fremfører, vil være at 
betragte som et værk og derfor vil kunne opnå beskyttelse i henhold til den gældende 
ophavsretslov. 

Naturligvis kan der opstå afgrænsningsproblemer. I den juridiske litteratur er det da også ofte 
nævnt, at der i relation til visse artister, f.eks. luftakrobater eller lignende, kan opstå et 
afgrænsningsspørgsmål over for sportspræstationer, men netop gråzonen bør undersøges, og det 
er vigtigt for artisterne, at de får en beskyttelse af deres præstationer. 

 
8.3. Artisten som skabende kunstner 
 
8.3.1. Autorbeskyttelse 

Ofte har artisten skrevet sit eget nummer, sin egen koreografi eller handling. I disse tilfælde 
nyder artisten beskyttelse som autor i henhold til ophavsretslovens § 1. 

 
8.3.2. Manuskriptet og koreografien som skabende kunst 

Et manuskript til en cirkusforestilling nyder beskyttelse i henhold til ophavsretslovens § 1. Det 
bør i den forbindelse bemærkes, at også den handling, der ikke er nedskrevet, vil kunne nyde 
autorbeskyttelse. 

Ofte vil det "manuskript", der danner udgangspunkt for cirkusforestillingen, være fjernt fra et 
teatermanuskript, men nærmere en koreografi. Det er uomtvisteligt i dansk ret, at koreografien 
nyder ophavsretlig beskyttelse i henhold til ophavsretslovens § 1. Vi er således på ny i en 
gråzone, hvor der ikke er retssager. 

At der ikke er retspraksis betyder imidlertid ikke, at området er problemfrit. 

 
8.3.3. Konkurrenceretlig beskyttelse m.v.  

Som ovenfor under afsnittet om artisters manglende rettigheder som udøvende kunstnere vil 
manuskriptet til det "nye" cirkus med sikkerhed kunne opnå beskyttelse som et værk i henhold til 
ophavsretslovens § 1 og på denne måde være sikret mod efterfølgende udnyttelse. Artisters 
præstationer vil også nyde en konkurrenceretlig beskyttelse. 

Mange artistnumre har stor kommerciel betydning, og mange artistnumre er klart knyttet til en 
stjerne. Hver klovn har sit eget nummer, sin egen maske. 

Selve nummeret vil kunne nyde beskyttelse efter markedsføringsloven. At kopiere, dvs. benytte 
en anden artists værk, kan være en overtrædelse af markedsføringslovens regler om krænkelse af 
redelig forretningsskik. Der kan også være tale om en efterligningsbeskyttelse i henhold til 
markedsføringslovens § 5. 

Som nævnt kan også en klovns maske have stor kommerciel værdi. Det er ubestrideligt, at 
klovnens maske og ydre fremtoning er beskyttet. 

Der har været adskillige domme herom, bl.a. den kendte Sigvaldi-dom, jf. Ugeskrift for 
Retsvæsen 1974 s. 952, som imidlertid gav en meget usikker retsstilling. Sagen drejede sig om, 



at Sigvaldi havde klædt sig ud, skabt en figur, gik op og ned ad Strøget i København og var 
kendt. Ingen var i tvivl om, hvem det var, der gik. Imidlertid udtalte Landsretten, at 
fantasifiguren ikke var et værk, der nød beskyttelse i ophavsretslovens forstand. 

Et ugeblad havde brugt hans dragt som påklædningsdukke uden at spørge ham. Retten fandt 
heller ikke, at tegningen af påklædningsdukken, som retten lagde til grund, var helt i 
overensstemmelse med det offentligt kendte billede og var en overtrædelse af straffelovens 
regler om personlovens beskyttelse. Man fandt heller ikke, at det var en overtrædelse af den 
dagældende konkurrencelov med en kommerciel anvendelse af en anden persons navn og billede 
i erhvervsøjemed. Men til slut kom retten frem til, at det pågældende blad, som havde lavet 
påklædningsdukken, efter almindelige retsgrundsætninger har været uberettiget til, som 
salgsfremmende virksomhed og uden samtykke, at udarbejde en påklædningsdukke, som jo 
netop ville have længere levetid end bladet. Derfor fik Sigvaldi en erstatning, men dommen var 
ikke med til at klargøre rettighederne for en artists fremtoning. 

Det kan endvidere bemærkes, at der heller ikke blev givet ophavsretlig beskyttelse til en 
klovnemaske, jf. Buster Larsen-dommen Ugeskrift for Retsvæsen 1965 s. 126. 

 
8.4. Internationale konventioner og fremmed ret 
 
8.4.1. Den internationale ophavsretsorganisation, WIPO 

I WIPOs forum har man igennem årene ofte drøftet mulighederne for at udvide 
Romkonventionens definition af udøvende kunstnere til også at omfatte f.eks. cirkus- og 
varietékunstnere. Trods mange forberedende arbejder er man ved den seneste diplomatiske 
konference i WIPO i december 1996 alene nået til enighed om at udvide definitionen til, ud over 
kunstneriske og litterære værker, også at omfatte fremførelse af folklore. 

Den dag, der måtte opnås enighed om at ændre konventionen i retning af en konkret anbefaling 
af, at cirkus- og varietékunstneres indsats sidestilles med udøvende kunstneres fremførelse af 
kunstneriske og litterære værker, vil en beskyttelse i Danmark tillige kræve ændring af den 
danske ophavsretslov. 

 
8.4.2. Frankrig 

I henhold til artikel 16 i den franske ophavsretslov (Loi No. 85-660, juli 3 1985) defineres de af 
loven omfattede beskyttede udøvende kunstnere som "...personer, der spiller, synger, fremfører, 
deklamerer, medvirker i eller på anden måde opfører litterære eller kunstneriske værker, 
varietéforestillinger, cirkus eller dukketeater". 

 
8.4.3. England 

I den engelske ophavsretslovs (Act 1988 chapter 48) artikel 180 medtages under opregningen af 
de former for forestillinger, der nyder beskyttelse mod lyd- og billedoptagelse, 
"varietéforestillinger og dermed sammenlignelige forestillinger". 



 
8.4.4. Belgien 

Ved den seneste ændring af den belgiske ophavsretslov (30. juni 1994) er der i artikel 35, stk. 1, 
som sidste afsnit indføjet følgende bestemmelse: "Varieté- og cirkusartister skal også betragtes 
som udøvende kunstnere. Assisterende udøvere, betragtet som sådanne i professionel praksis, 
skal ikke betragtes som udøvende kunstnere. 

 
8.5. Udvalgets overvejelser og forslag 
Udvalget foreslår, at der sikres en ophavsretlig beskyttelse for cirkusartisters værker og 
præstationer. 

Beskyttelsen som udøvende kunstner bør sikres gennem en bestemmelse, som allerede er 
foreslået af udvalget til revision af ophavsretsloven. Bestemmelsen lyder: 

"En kunstnerisk præstation, herunder navnlig fremførelsen af et litterært og kunstnerisk værk, må 
ikke ske uden kunstnerens samtykke", 

således at denne bestemmelse indsættes i ophavsretslovens § 65. 

Det samme kunne være tilfældet med forslaget om tilføjelsen: 

"Som ligestillet med de i stk. 1 nævnte udøvende kunstnere anses cirkus- og varitéartister." 

En skabende kunstners værk har ophavsretsbeskyttelse. Det bør sikres, at en artists værk har 
samme ophavsretsbeskyttelse som andre litterære og kunstneriske værker, uden at der dog bør 
slækkes på kravet til værkshøjde. 

Udvalget foreslår endvidere, at det sikres, at en artist også har beskyttelse af den ydre 
fremtoning, det billede, den maske, som en klovn eller en anden artist har fremstillet i 
kommercielt og kunstnerisk øjemed. 

  

9. Udviklingsmuligheder i artistfaget 
9.1. Udvikling i udlandet 
I store dele af udlandet har cirkuskunsten og artistfaget for længst opnået kulturpolitisk 
anerkendelse på lige fod med andre kunstarter som f.eks. teatrene og skuespilkunsten. 
Cirkuskunsten er her et integreret element i kulturpolitikken og modtager i lighed med andre 
kunstarter forskellige former for tilskud o.l. Det gælder i lande som Tyskland, Belgien, 
Storbritannien, Canada og flere af de tidligere østeuropæiske lande, men især i Frankrig. 

I forbindelse med den generelt voksende anerkendelse af cirkuskunsten og etableringen af nye 
former for cirkus er der i Vesteuropa inden for de sidste 10 år blevet grundlagt en række statslige 
skoler for cirkuskunst. Disse skoler uddanner artister på et højt professionelt niveau. Der er i dag 
skoler i Frankrig, Belgien, England og Tyskland. Derudover findes der skoler i en lang række 
lande uden for det vestlige Europa, bl.a. i Canada. 

Fælles for de ovennævnte skoler er, at de indgår i de respektive landes uddannelsessystem med 



statsanerkendte diplomer og grader. 

Som resultat af den statslige støtte til cirkus og artistfaget har cirkuskunsten i de ovennævnte 
lande fået en renæssance. Det gælder såvel de såkaldt traditionelle familiecirkus som de 
artistdicipliner, der udøves uden for cirkusmanégen. 

 
9.1.1. Det "nye" cirkus 

Etableringen af statsanerkendte uddannelser og andre former for støtte til cirkus og artister har i 
en række lande - specielt i Frankrig og Canada - bakket op om og støttet en allerede 
igangværende udvikling af en helt ny form for cirkus, som adskiller sig markant fra det 
traditionelle cirkus. 

Det er en form for cirkus, hvor artisterne med udgangspunkt i de klassiske artistdiscipliner 
skaber en helt nyt kunstnerisk udtryksform ved at inddrage eksperimenterende teater, moderne 
dans, rock eller andre former for moderne musik i forestillingerne. 

Det "nye" cirkus er ikke mindst inspireret af - men også en del af det omgivende samfund. Også 
lys- og lydsætningen er anderledes end i det "traditionelle" cirkus, ligesom brug af dyr ikke 
indgår i forestillingerne. Gaffeltrucks, motorcykler, biler eller andre moderne genstande og 
virkemidler er også en del af det "nye" cirkus. 

I nogle forestillinger benyttes kun et minimum af virkemidler. Her er det kroppens iscenesættelse 
og æstetiske udtryk, der er forestillingens centrale omdrejningspunkt. 

Det er også karakteristisk for det "nye" cirkus, at forestillingerne er iscenesat og koreograferet 
som en sammenhængende helhed med udgangspunkt i teatrets, filmens, poesiens og gadeteatrets 
lyst til at formidle en historie. 

Et andet særkende ved det "nye" cirkus er, at de medvirkende artister ikke kommer fra de 
eksisterende cirkusfamilier. Mange er uddannet på artistskoler. 

Det "nye" cirkus har formået at skabe en forestillingsform, som fascinerer mennesker i alle aldre. 
Det gælder dem, der også holder af det traditionelle" cirkus, men først og fremmest en stor 
gruppe af især yngre mennesker, som aldrig har følt sig tiltrukket af det "traditionelle" cirkus. 

9.1.2. Udviklingen i Frankrig 

Ifølge den franske historiker Pascal Jacob befandt cirkus i Frankrig sig i en tilstand af krise og 
tilbagegang i 1970'erne, da nye kulturpolitiske såvel som artistiske initiativer manifesterede sig. 
Der var også andre tegn på, at man begyndte at anskue cirkus som noget, der har kunstnerisk 
værdi - som manegens kunstart. 

Før 1970'erne var cirkus i Frankrig et familieforetagende, og artister blev udelukkende oplært 
hos en familie i en slags mesterlære. 

I 1970'erne grundlagde man cirkusfestivaler (Monte Carlo m.fl.) og startede i 1977 med en 
festival, hvor nye artister fik mulighed for at præsentere deres (nye) numre og vinde 
opmærksomhed og anerkendelse og finde engagement. 

I 1970'erne blev der grundlagt skoler, der i stigende grad rekrutterede artister til cirkus. Først 
Ecole de Cirque Alexi Gruss i 1974, og dernæst Ecole de Cirque Annie Fratellini, efterfulgt af 
Ecole de Cirque Rosny sous Bois og Centre Nationale des Arts du Cirque (CNAC), de to 
nationale skoler. 



I midten af 1970'erne startede Cirque Alexi Gruss (Frankrig) og Zirkus Roncalli (Tyskland) med 
at bruge kostumier, scenograf, iscenesætter og i det hele taget introducere teatrale elementer i 
deres forestillinger. 

I 1975 grundlagde Cirque Bidon (Frankrig) et anderledes cirkus, bestående af folk, der ikke kom 
fra en cirkusfamilie eller fra et cirkusmiljø (heller ikke fra teatermiljøet). De rejste med heste og 
beboelsesvogne rundt i Frankrig og Italien med en forestilling, der var præget af tendenser fra 
det eksperimenterende teater, men som i sin grundlæggende form var cirkus. 

I 1986 brød en gruppe ud af Cirque Bidon og startede Cirque Archaos, det berømte (og 
berygtede) franske rock/punk-cirkus, der over en 10-årig periode udviklede sig til et 
verdenskendt banebrydende "nyt" cirkus. 

Disse nye initiativer fremkom dels som teatrets forsøg på at forny sig via cirkuskunsten, dels 
som det bestående cirkus' eget forsøg på at udvikle sig. 

 
9.1.3. Organiseringen af den franske statsstøtte 

I 1979 overgik cirkus i Frankrig fra at høre under Landbrugsministeriet til at høre under 
Kulturministeriet. I 1984 kom det store gennembrud for cirkus i fransk kulturpolitik. Cirkus blev 
officielt anerkendt som kunstart, og der blev sat penge af til oprettelse af de nationale skoler. 

I dag ydes der offentlig støtte til uddannelse, nyopsætninger, sceniske nyskabelser, daglig drift 
samt formidling. Oplysningerne om disse støtteordninger, som er skitseret i det nedenstående, er 
bl.a. baseret på et afsnit fra bogen "Annuaire professionel international des art de la piste", s. 9-
16 (1ère édition 1997-98, Hors Les Murs og Arts du Cirque). 

I Frankrig ydes der støtte 

a) til nyopsætninger 

Denne støtte vedrører opsætningen af eksperimenterende forestillinger, med et scenisk homogent 
ensemble, der bestræber sig på at være nyskabende. 

b) til sceniske nyskabelser 

Denne støtte har til formål at forbedre kvaliteten af allerede eksisterende forestillinger (lyd, lys, 
scenografisk udstyr, musikkompositioner m.v.). 

c) til daglig drift 

Denne støtte er beregnet på de bedste blandt de kompagnier, der har eksisteret gennem længere 
tid. 

Støtte til cirkus fordeles med støtte til festivaler, projekter, nyopsætninger, sceniske nyskabelser, 
daglig drift, prisen Grand Prix du Cirque og undervisning m.v. 

 
9.1.4. Støtte til formidling i Frankrig 

Hors Les Murs (HLM) har eksisteret siden 1993 som et informations- og promotionsorgan for 
gadens kunstarter (gadeartisteri og -teater) og fik fra og med 1995 yderligere til opgave at 
omfatte cirkus. 



HLM er ved at etablere et verdensomspændende netværk, som også Danmark er med i. 

Det samlede budget er på ca. 5 mio. FF årligt. 

 
9.1.5. Uddannelse i Frankrig 

Frankrig har siden 1985 haft en statslig skole, der uddanner artister. Skolen er en del af Centre 
National des Arts du Cirque, CNAC, og har desuden et center for videreuddannelse af 
professionelle med to sektioner: en for specialisering og en for uddannelse af undervisere. 

CNAC har til formål at uddanne alsidige artister på professionelt plan samt at følge deres 
indtræden på det professionelle arbejdsmarked. Formålet er endvidere at være et center for 
uddannelse, som står til disposition for lærere og professionelle artister. Afdelingen for 
dokumentation (bibliotek, arkiv m.v.) gør det blandt andet muligt at udbrede pædagogiske 
erfaringer på nationalt såvel som internationalt plan. CNAC finansieres af Kulturministeriet og 
havde i 1996 et budget på ca. 16 mio. FF. 

Derudover støtter ministeriet en række andre skoler, der kan ses som forskoler til Rosny sous 
Bois/CNAC og bl.a. har til formål at sikre et vist kvalitetsniveau i undervisning i cirkuskunst 
rundt omkring i landet. 

Det er tydeligt, at eleverne, der udgår fra skolen, indgår i mange forskellige sammenhænge og 
generelt markerer sig stærkt. 

Nogle afgange fra skolen har skabt deres egne cirkus med nogle af de mest banebrydende 
forestillinger som f.eks. Cirque O, Que-cir-que, Cirque Ici m.fl. 

Andre har fundet engagement i de eksisterende moderne eller traditionelle cirkus i Frankrig såvel 
som i udlandet. 

Endnu andre arbejder med kunstnere rundt omkring i Frankrig og i udlandet på forskellige 
niveauer og med forskelligt formål (fra gadebørn i Bogota, over unge i en sydfransk landsby, til 
skoler for professionelle på nationalt plan i forskellige lande verden over). 

 
9.2. Udvalgets overvejelser og forslag 
Udvalget har fundet meget inspiration i de franske forhold. De har haft en uvurderlig betydning 
for opblomstringen og udviklingen af ikke blot det "nye" cirkus. Det traditionelle cirkus har 
ligeledes nydt godt af de økonomiske støttemuligheder i Frankrig. Udvalget ønsker disse 
muligheder overført til Danmark. 

Udvalget finder, at stat, amter og kommuner bør medvirke til at sikre cirkuskulturens 
overlevelse, kvalitet og udvikling. 

Det kan tage op til et år at skabe en ny forestilling, som herefter skal udgøre indtægtskilden i de 
kommende år. 

Under de nuværende kommercielle vilkår er betingelserne vanskelige for at forny cirkuskunsten, 
skabe nye udtryksformer, udvikle og i det hele taget eksperimentere med cirkuskunsten. 

At tilegne sig andre kunstneriske udtryk og skabe helt nye udtryk kræver først og fremmest 
professionelle uddannelsesmuligheder og dernæst, at der etableres økonomiske muligheder for, 



at artisterne i kortere eller længere perioder kan koncentrere sig om at eksperimentere og udvikle 
sig teknisk og kunstnerisk. 

  

10. Uddannelsesmuligheder i Danmark 
10.1. Beskrivelse 
 
10.1.1. Muligheder 

Der findes i Danmark ingen længerevarende uddannelsesmuligheder for artister. Dette har været 
en medvirkende årsag til tilbagegangen i antallet af danske artister og i reduktionen af antallet af 
danske artister af internationalt format. 

Der findes to 1-årige grunduddannelser på henholdsvis Gøglerskolerne i København og Århus 
samt indtil 30. april 1998 Klovne- og Artistskolen i Århus. Her er der mulighed for at få en 
fornemmelse af, om der er basis for at søge om optagelse på en af de professionelle artistskoler i 
udlandet eller starte for sig selv. Selv om disse grunduddannelser har mange kvaliteter, kan de 
ikke tilbyde en uddannelse af professionelle artister, ligesom de to sidstnævnte har en række 
andre funktioner end det uddannelsesmæssige - bl.a. sociale funktioner. 

Hvis danske unge ønsker en professionel uddannelse som artist, må man i dag søge om optagelse 
på en af de udenlandske artistskoler i f.eks. Frankrig, Canada, Tyskland, Belgien, Storbritannien 
eller et af de østeuropæiske lande. 

Den voksende interesse for cirkus har bevirket, at der er en stigende interesse for formaliserede 
uddannelser på området. Interessen for at komme på en artistskole vil formentlig stige, hvis der i 
Danmark etableres en professionel uddannelse med støttemuligheder, som man har i f.eks. 
Frankrig. 

Denne antagelse støttes af Dansk Artist Forbunds medlemsundersøgelse, hvoraf det fremgår, at 
22 % af de allerede etablerede professionelle artister svarer ja på spørgsmålet om, hvorvidt de 
ville tage en statsanerkendt uddannelse, hvis de havde haft muligheden. Det må endelig antages, 
at mange allerede etablerede artister vil ønske sig en supplerings- eller 
videreuddannelsesmulighed. 

For de danske artister er fraværet af en professionel artistskole i Danmark både utilfredsstillende 
og uholdbart. 

For artisterne ligger ønsket om en statsanerkendt uddannelse i naturlig forlængelse af den længe 
savnede kulturpolitiske anerkendelse af artisterne som faggruppe og af den kunst, de skaber og 
udøver. 

Det skyldes ikke mindst, at de ser en statsanerkendt og offentligt finansieret professionel 
artistuddannelse som grundlaget for at puste nyt liv i den danske cirkustradition, højne artisternes 
kvalifikationsniveau, udvikle nye udtryksformer og forbedre mulighederne for, at danske unge 
kan vælge artistfaget som levevej. 



 
10.1.2. Kvalitetsniveau og beskæftigelsesmuligheder 

Ifølge Dansk Artist Forbund er konsekvensen af den danske udvikling og fraværet af 
uddannelsesmuligheder, at der kun er relativt få danske artister tilbage med et - set i et 
internationalt perspektiv - højt professionelt kvalifikationsniveau. 

Når kvalitetsniveauet i danske cirkusforestillinger ikke er faldet som følge af denne udvikling, 
skyldes det til dels, at de etablerede danske familiecirkus har formået at videreføre 
familiemedlemmernes høje tekniske og kunstneriske niveau fra den ene generation til den næste. 

En anden forklaring er, at cirkusmanégen altid har været en international scene for cirkuskunst 
med mange udenlandske artister og trupper. I takt med forringelsen af vilkårene herhjemme er 
danske artister og trupper derfor blevet erstattet af højt kvalificerede udenlandske kolleger. 

Traditionelt er der som nævnt et stort og mangfoldigt artistmiljø uden for de danske 
cirkusmaneger. 

Dette artistmiljø har inden for de senere år oplevet en stigende publikumsinteresse, hvilket også 
er årsagen til, at antallet af artister i dag igen er svagt stigende 

Der forventes øgede beskæftigelsesmuligheder i samfundet generelt, ligesom artistiske 
præstationer i stigende grad indarbejdes i teater- og danseforestillinger og i tv- og 
videoproduktioner m.v. 

 
10.2. Udvalgets overvejelser og forslag 
Udvalget foreslår, at der oprettes en dansk artistuddannelse. En dansk artistskole vil virke som et 
kreativt centrum for cirkusmiljøet. 

Hvis artisterne skal kunne udnytte de mange nye potentielle jobmuligheder, stiller det dog stadigt 
større krav til deres professionalisme, faglige kunnen og alsidighed. En professionel 
artistuddannelse er helt central i relation til honoreringen af disse krav. 

Til illustration heraf kan det nævnes, at Dansk Artist Forbunds medlemsundersøgelse viser, at ca. 
70 % af de professionelle artister ville deltage i efter- og videreuddannelsestilbud samt i 
relevante kurser, såfremt mulighederne herfor var til stede. Undersøgelsen viser imidlertid, at 
kun ca. 25 % af de adspurgte rent faktisk har modtaget privatundervisning inden for faget, og at 
kun ca. 16 % har deltaget i kurser inden for faget. 

  

11. Dansk Artist Forbunds forslag til en 
dansk artistuddannelse 
11.1. Baggrund 
Dansk Artist Forbund nedsatte den 25. juni 1992 et udvalg, som skulle foreslå indhold i og krav 
til en dansk uddannelse af artister. 

I indledningen til rapporten hedder det, at "Udgangspunktet for udvalgets arbejde har været en 



undersøgelse af behovet for en dansk artistuddannelse gennem analyser af eksisterende 
udenlandske artistskoler og en undersøgelse af eksisterende danske skoler for andre grupper af 
udøvende kunstnere". 

Dansk Artist Forbund har siden 1982 kunnet konstatere, at den tidligere kendte mesterlære ikke 
længere eksisterede, og at tilgangen til faget var stagnerende, samt at kravene til faget var 
stigende. I forlængelse heraf har forbundet således siden da arbejdet for og søgt statslige midler 
til at etablere en professionel uddannelse i Danmark. 

Da situationen i 1992 ikke så anderledes ud end ti år tidligere, blev udvalget nedsat. 

Følgende er baseret på uddrag af rapporten: 

 
11.1.1. Formål 

Formålet med en artistskole skal være at uddanne og videreudvikle professionelle artister til høj 
teknisk og kunstnerisk standard. 

Skolen skal være en landsomfattende institution for højere uddannelse, der varetager artistfaget 
og afsluttes med statsanerkendt eksamensbevis. 

Skolen skal være specialiseret i uddannelse og efteruddannelse af artister, samtidig med at den 
skal fungere som et forsknings- og udviklingscenter for de kunstneriske, pædagogiske, 
videnskabelige og tekniske områder, der er knyttet til artistfaget. Den skal samtidig være et sted, 
hvor artisttraditioner bevares, samtidig med at der skabes og fornyes. Endvidere skal den have til 
opgave at deltage aktivt i det kunstneriske liv og søge tilnærmelse til danse-, teater- og 
musikverdenen. 

Uddannelsen skal ikke blot have en professionel karriere for øje. Den skal tage højde for de 
risici, som ligger i erhvervet. Derfor skal bl.a. omskoling til andre grene inden for artistfaget 
indgå, ligesom etablering og bevarelse af forbindelser til arbejdsmarkedet skal indgå som et af 
uddannelsens formål. 

Skolen skal kunne optage såvel danske som udenlandske elever og benytte både danske og 
udenlandske lærere. 

 
11.1.2. Uddannelsens struktur  

Uddannelsen skal være SU-berettiget og skal sidestilles med øvrige uddannelser på videregående 
niveau. Den færdige uddannelse bør således være kompetencegivende og med afsluttende 
eksamen og bedømmelse. 

Uddannelsen falder i to dele, nemlig en 1-årig basisuddannelse og en 2-årig specialuddannelse, 
efterfulgt af en 1-årig afsluttende uddannelse. Både basisuddannelsen og den færdige uddannelse 
afsluttes med en eksamen og bedømmelse. 

Der vil under uddannelsen blive lagt vægt på samarbejde og på kontakten med publikum, samt 
på at de studerende bliver i stand til at fremføre deres nummer under iagttagelse af alle 
sikkerhedsregler, at de fortolker, skaber og producerer, og at de bliver i stand til at styre deres 
karriere og skabe sig en plads i det kunstneriske miljø. 

 



11.1.3. Basisuddannelsen 

Basisuddannelsen henvender sig til studerende, der ønsker en grunduddannelse i artistfaget, og 
som ønsker at forberede sig til en karriere som artist. 

Undervisningen på basisuddannelsen består i arbejde med forskellige artistdicipliner, 
grundlæggende kropstræning, akrobatik, dansetræning, musik og dramatik. Desuden undervises 
der i kulturhistorie, psykologi, pædagogik, sprog, anatomi, koreografi, dramaturgi, musikteori 
m.v. 

 
11.1.4. Specialuddannelsen 

Specialuddannelsen skal henvende sig til de studerende, der ønsker at specialisere sig inden for 
en eller flere grene af artistfaget. 

Undervisningen på specialuddannelsen følger i det væsentlige den enkelte elevs specialisering 
inden for de discipliner, som skolen kan tilbyde. Endvidere fortsætter undervisningen inden for 
de discipliner, som basisuddannelsen bygger på, og som er relevante for specialet. 
Undervisningen består desuden af korte praktikforløb, hvor eleverne arbejder med en forestilling 
på den til skolen knyttede scene. 

Den afsluttende uddannelse indeholder en målrettet skoling til arbejdsmarkedet og munder ud i, 
at de studerende skaber og producerer mindst et færdigt nummer, der kan begå sig på det 
kommercielle marked. 

Artistuddannelsen varer almindeligvis 4 år. Dog kan der opnås dispensation, hvis særlige forhold 
taler derfor. 

 
11.1.5. Personligt tilpasset undervisning 

Den enkelte studerende skal udarbejde en undervisningsplan i samråd med skolen. Denne 
individuelt tilrettelagte undervisning skal sikre de studerende arbejds- og undervisningsvilkår, 
der tager højde for den studerendes personlighed, indlæringstempo og kunstneriske udvikling, og 
som viser respekt for de studerendes kultur, evner og kunstneriske formåen. 

Det er skolens opgave at tilpasse undervisningsplanen til den enkelte, uden at det går ud over 
kvaliteten. 

 
11.1.6. Kreativ virksomhed 

Kreativitet skal indgå i alle uddannelsens faser på linie med udviklingen af de studerendes 
kunstneriske evner. Den drivende kraft i skabelsesprocessen bør dog stamme fra de studerende. 

Skolen skal skabe og opretholde et arbejdsklima, hvori glæden ved at arbejde og studere står i 
centrum. 

 
11.1.7. Eksamensbevis 

Efter gennemført uddannelse udstedes der statsanerkendt eksamensbevis. 



 
11.1.8. Skolens målgruppe 

Skolen optager hvert år mellem 10 og 15 elever. Hvert fjerde år optages der ikke elever, og der 
vil således efter det tredje år maksimalt være 45 elever på skolen ad gangen. Udvælgelsen sker 
ved optagelsesprøver. 

Ansøgere skal inden optagelse på skolen bestå den af skolen foranstaltede optagelsesprøve og 
helbredsundersøgelse. 

 
11.1.9. Optagelsesprøve 

Optagelsesprøven skal dokumentere, at den studerende har talent og udviser fremragende 
fysiske, psykiske og menneskelige egenskaber med henblik på en karriere inden for artistfaget. 

For en nærmere angivelse af optagelseskriterier m.v. henvises til rapporten. Ligeledes henvises 
til rapporten for en nærmere angivelse af de detaljerede undervisningsplaner, som er udarbejdet 
for hvert semester i uddannelsesforløbet. 

 
11.1.10. Videreuddannelse af lærere 

Skolen skal med løbende mellemrum kunne tilbyde undervisning med internationale kapaciteter 
inden for forskellige grene af artistfaget. 

Denne undervisning skal tilbydes både de studerende og lærerne og kan derved tjene som en 
videreuddannelse af lærerpersonalet. Dette skal sikre et korps af kvalificerede og kompetente 
lærere, der kan garantere for kvaliteten af undervisningen. 

Samtidig vil videreuddannelsen sikre, at skolen hele tiden er på forkant med både den tekniske 
og kunstneriske udvikling. 

 
11.1.11. Drift mv. 

Det forventes, at skolens samlede årlige udgifter vil være i niveau med Statens Teaterskole (i 
1993 kr. 314.000,- pr. studerende). 

  

11.2. Udvalgets overvejelser og forslag 
Udvalget finder, at der bør etableres en artistskole i Danmark ud fra de retningslinier, der er 
skitseret af Dansk Artist Forbund. Der bør sikres en grunduddannelse, en videreuddannelse samt 
en efteruddannelse. 

Hvis uddannelsen skal samarbejde med andre eksisterende uddannelser, f.eks. teaterskolerne, er 
det vigtigt at opretholde både artisterenes og cirkus' egenart. 

Uddannelsen bør reguleres gennem lovgivning på lige fod med teateruddannelsen. 

Grund- og videreuddannelsen bør være SU-berettigede. 


