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Programaktivitet 2018
Black Box teater er en programmerende scene som kontinuerlig skal utvikle 
og redefinere sin egen rolle og profil som teater. Dette er en underliggende 
drivkraft bak teaterets strategiske valg de kommende årene. 2018 var i så måte 
et viktig og avgjørende år for Black Box teater. På grunn av økte driftstilskudd 
kunne teateret endelig starte å realisere sine planer. Teateret inngår i et tett 
kretsløp med kunstnere, kompanier, visningssteder, publikum og andre aktører. 
I løpet av året kunne teateret styrke og vitalisere dette kretsløpet. Teateret økte 
støtten til kompanier og kunstnere. Et mer mangfoldig og sammensatt pro-
gram ble presentert. Samarbeid med andre visningssteder og institusjoner ble 
utviklet. Det ble initiert et mer proaktivt publikumsarbeid, både når det kommer 
til å hente inn nye publikumsgrupper og når det kommer til hvordan publikum 
opplever å være tilstede i teateret. I 2018 videreførte teatret satsningen på for-
midling og samtalen rundt teater: nye seminar og diskusjonsformer ble etablert 
i tillegg til programmet. 

I 2018 var det et høyt aktivitetsnivå og gode publikumstall på teateret. Black 
Box teater viste 58 forskjellige produksjoner, 256 forestillinger. Det ble vist 
48 programmerte produksjoner, 3 tverrkunstneriske arrangementer, 26 
formidlingsarrangementer og 3 festivaler for barn og unge. Oslo Internasjonale 
Teaterfestival ble arrangert for femte gang og viser norsk og internasjonal 
scenekunst på høyt nivå, og er en arena hvor norske kompanier kan vise seg 
for internasjonale agenter. Den er i ferd med å etablere seg som en festival for 
hele byen.

Programmering
 
Det har vært en rød tråd i programmeringen på Black Box teater de siste 
tiårene, samtidige er det også endringer i takt med utviklinger i samfunnet og 
kunsten. Teateret søker å være dynamisk i sine programmeringsprinsipper. I 
2018 har hovedfokuset vært å utvide og utdype omfanget til det kunstneriske 
programmet med følgende kjennetegn:

 • Tverrkunstnerisk.
 • Flere stedsspesifikke produksjoner, gjerne i det offentlige rom.
 • Kulturelt mangfoldig. 
 • Tydeligere bånd mellom det kunstneriske programmet og formidings- 
programmet.

Videre har teateret pågående prioriteringer for det kunstneriske programmet:

 • En tredjedel skal være nykommere, kunstnere som er inviterte for første gang  
til Black Box teater.
 • Det skal være en balanse mellom fire generasjoner av kunstnere:  
Nyutdannede, uetablerte, etablerte og veletablerte.
 • Programmet skal være kjønnsbalansert og interseksjonelt. 

I tillegg til programmet i de to sesongene følger programmeringen av Oslo 
Internasjonale Teaterfestival egne prinsipper. Fra å være en festival på huset 
i Rodeløkka, har den spredd seg ut til byen. De siste årene har det både vært 
flere samarbeid med andre institusjoner og flere stedsspesifikke forestillinger. 
Festivalen skal være synlig og relevant for en så stor del av befolkningen som 
mulig. 

Publikumstall
Det totale publikumstallet for forestillinger vist på Black Box teaters scene var 
16.221 i 2018 mot 14.000 i 2017. 

Publikumstallet for coproduksjon på turné var 13.177* Det totale publikums-
tallet inkludert forestillinger på andre scener og samproduksjoner på turné 
var 29.398. 
*Foreløpig tall, det endelige tallet er høyere. 

«Sail Away With Me av Tormod 
Carlsen og Corbeaux av Bouchra 
Ouizguen gir en smakebit på Black 
Box teaters alternative visningsrom 
og format denne høsten. I en båt 
og i en hage kommer kunsten og 
publikum i kontakt med en annen 
type offentlighet enn blackboxen 
kan tilby. Det er sesongåpning 
på Black Box teater i Oslo. Men 
boksen er tom. Teatret har denne 
sensommeren flyttet ut til Botanisk 
hage, Hersleb skole, Aker brygge og 
helt til Otta.»
– Andrea Csaszni Rygh, Frittgående 
teater, Scenekunst.no, 30.08.2018

“Oslo Internasjonale Teaterfestival 
är denna gång sammanhållen 
tematiskt, väl upplagd och relevant. 
Utan de stora gästspelen av de 
mest kända kompanierna, men 
utforskande av sitt ämne på ett 
sätt som den som har tid att följa 
programmet får mycket utbyte av. 
Generösa rabatter gör det även 
ekonomiskt möjligt för de flesta 
att besöka föreställningarna. Den 
ger också uttryck för mycket av 
det som pågår parallellt med den 
dominerande och etablerade 
konsten.»
– Svante Aulis Löwenborg, 
I Oslo, nyligen, mars 2018, 
Norsk Shakespearetidsskrift

«Årets Oslo Internasjonale 
Teaterfestival framsto som 
tilstedeværende, relevant og 
inkluderende, uten å gi etter for 
lettvinte krav om tilgjengelighet og 
folkelighet. Den er rett og slett i ferd 
med å bli en festival for Oslo.»
– Chris Erichsen, Byens hjerte, 
Scenekunst.no, 22.03.2018

A
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Debatt rundt Ways of Seeing
Årets siste forestilling, Ways of Seeing (med Pia Maria Roll, Hanan Bennamar 
og Sara Baban) som ble vist på Store scene skapte nasjonale og etterhvert 
internasjonale reaksjoner. Forestillingen tok opp temaer som overvåkning, 
rasisme, strukturer som bidrar til islamofobi og kampen som føres av dem 
som jobber for rettigheter og frigjøring av sine hjemland. Forestillingen og 
etterspillet ble utgangspunktet for en større debatt om kunstens ytringsfrihet. 
Prinsippet om armlengdes avstand mellom politikere og kunstnere ble 
utfordret. Både teateret og kompaniet ble utsatt for press fra politikere og 
media. I tillegg kom det trusler via sosiale medier. 

Samarbeid og nettverk
I 2018 har Black Box teater utvidet samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. 
Samarbeidene tar forskjellige former og har ulike siktemål. Det kan være 
samarbeid med andre visningssteder for å vise scenekunsten i en annen 
kontekst og for andre publikummere enn på Black Box teater. Samarbeidene 
kan også gjelde utveksling av erfaringer, kunstnere og produksjoner. Gjennom 
sitt nettverk kan Black Box teater sette norske kompanier i kontakt med 
internasjonale scener, samtidig som andre scener kan sende sine tilknyttede 
kunstnere til Oslo. 

Forskjellige samarbeid

Oslo
 • Kunst- og kulturorganisasjoner (Dansens Hus, Kunstnernes Hus,  
Ultimafestivalen, Interkulturelt museum, med flere)
 • Utdanning: KHiO, Hersleb skole
 • Annet: Botanisk hage

Norge
 • Otta Kulturhus, Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT teatergarasjen 
(Bergen), Akademi for scenekunst (Fredrikstad), med flere.

Norden
 • BBT er del av det nordisk-baltiske nettverket IRIS som består av fire kunstner-
organisasjoner og fire kunstnere. Nettverket skal styrke og gi synergieffekter 
mellom kunstnere, festivaler, institusjoner og publikum. Det ble holdt en rekke 
møter i 2018 med følende deltagere: Juli Apponen (Berlin/Copenhagen), Kris-
tine BrininÌa (Cirava/Riga), Emilia Kokko (Helsinki), Helle Siljeholm (Oslo), Baltic 
Circle (Helsinki), Black Box teater (Oslo), International Festival of Contemporary 
Theatre Homo Novus (Riga), Warehouse9 (Copenhagen).

Internasjonalt
 • BBT har vært en del av nettverket WEB siden 2017/2018. Det er et uformelt 
internasjonalt nettverk, og har eksistert siden 2009. Nettverket oppstod som et 
svar på behovet for bedre samarbeid og partnerskap innenfor scenekunsten, 
spesielt med tanke på utveksling, utforskning, produksjon og presentasjon. 
WEB skal gi utvidet støtte til to kunstnere i året, med et spesifikt fokus på nye 
og talentfulle kunstnerskap på terskelen til et internasjonalt gjennombrudd. 
Nettverket består av: wpZimmer (Antwerp, BE), Beursschouwburg (Brussels, 
BE), Frascati (Amsterdam, NL), Uzès Danse (Uzès, FR), Le Vivat (Armentières, 
FR), Gessnerallee (Zürich, CH), Fierce Festival (Birmingham, UK), Attenborough 
Centre for the Creative Arts (Brighton, UK), Black Box teater (Oslo, NO), Tan-
zquartier (Wien, AU), Hiroshima (Barcelona, ESP). 

Samarbeid med kunstnerne

Assosierte kunstnere
Black Box teater samarbeider med assosierte kunstnere. Dette samarbeidet 
er et av tiltakene for å styrke tilstedeværelsen av kunstnerne i huset. Det gir 
mulighet til å revurdere den gjensidige avhengigheten mellom kunstnerne 
og teatret, modifisere konturene til det rommet som er tildelt hver og en, og 
undersøke mulighetene for å utdype kryssningspunktene mellom våre felles 
interessesentre.

Dette arbeidet er et eksperiment der vi sammen vil definere innholdet over tid. 
Helt konkret innebærer dette et trofast forhold over en gitt periode. Det betyr 
at vi støtter og presenterer verk av disse kunstnerne jevnlig, at vi er gjensidige 
samtalepartnere og ser for oss spesifikke prosjekter i samarbeid.

Tormod Carlsen (2017–2018)
Mette Edvardsen (2018–2019)

Nettverk
Koble norske kompanier opp mot det internasjonale nettverket gjennom:
 • Nordiske og europeiske prosjekter
 • Et internasjonalt delegatprogram under festivalen, med støtte fra norske am-
bassader og PAHN (Performing Arts Hub Norway): 25 internasjonale gjester i 
mars 2018. 

Kunstnere som kuratorer
Black Box teater ønsker å spre det kuratoriske ansvaret. Én gang i sesongen vil 
nye kunstnere kuratere det tverrkunstneriske arrangementet Pluss Pluss.

Produksjonssted
Å være et programmerende teater handler ikke bare om å presentere 
forestillinger på scenen. Det innebærer også å være et laboratorium og et 
funksjonelt produksjonssted. Å tilby de riktige forholdene for kompaniene i det 
frie scenekunstfeltet så de kan vokse, utvikle seg og realisere sitt potensial. Tid, 
rom og tilgang på teknisk utstyr og personell er essensielt for ethvert kompani. 
Det er stor mangel på øvingsrom i Oslo. I 2018 har teatret økt støtte til norske 
kompanier gjennom residens og utvidet produksjonstid. 

Kompanier i residens i 2018
Vår 2018: 125 dager fordelt på 10 kompanier (inkludert festival)
Høst 2018: 105 dager fordelt på 8 kompanier

Dramaturgisk støtte til kompanier
Fram til juni 2018: Fast dramaturg på huset. Ett kompani ble støttet på dette 
viset.
Fra august 2018: Frilansdramaturger valgt av kompaniene. Tre kompanier ble 
støttet.
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Åpne huset
Samtidskunst kan oppleves fremmed for store deler av befolkningen. Den kan 
oppleves som mindre tilgjengelig enn mer tradisjonelle kunstformer. Som et 
sted for samtidskunst er det derfor en fare for at et sted som Black Box teater 
kan virke utilgjengelig. Black Box teater ønsker å utfordre denne oppfatningen, 
og heller vise seg som et sted for alle. Et grep for å nå dette målet er å gjøre 
selve teaterhuset mer velkomment for publikum, et sted alle kan føle at de 
tilhører. I 2018 ble det gjennomført store endringer i foajeen for å skape et rom 
som fremstår mer gjestfritt og som er fleksibelt nok til å kunne brukes til ulike 
arrangementer, både kunstneriske produksjoner og formidlingsaktiviteter.

Bokhandel
Bokhandelen er både et kunstprosjekt, en bokhandel og en måte å åpne for 
samtaler og kontakt mellom kunstnere, samarbeidspartnere og publikum. I 
bokhandelen i foajeen vil det samles et utvalg bøker av ulike slag – foreslått av 
kunstnerne fra sesongens program og deres samarbeidspartnere (kunstnere 
og designere, skuespillere, teknikere, dramaturger, produsenter) og teamet 
på Black Box teater. De har plukket ut én eller to bøker som er viktige for dem 
og som de har et personlig forhold til. Boken kan ha inspirert dem, forandret 
livene deres eller beveget dem på en eller annen måte. Hver bok inneholder 
kunstnerens anbefaling som alle kan lese og et forseglet, personlig brev, som 
kun kan åpnes av personen som kjøper boken. Kun ett eksemplar av hver bok 
vil være tilgjengelig. Tanken er at hver bok er unik og at den skaper en bestemt 
samtale mellom kunstneren og personen som kjøper den. Salgsprisen er den 
vanlige prisen på boken. Bokhandelen er et prosjekt initiert av Tormod Carlsen 
(assosierte kunstner ved Black Box teater 2017–2018) og Anne-Cécile Sibué-
Birkeland. Den vil foregå frem til desember 2018.

Publikasjoner

Som et ledd i en økt satsning på formidlingsarbeid publiserte Black Box teater 
to bøker i 2018. Black Box teaters publikasjoner er en samling av tekster med 
ulike innganger til teatrets kunstneriske program. Tekstene omhandler alt fra 
kunstnerne teatret samarbeider med, konkrete forestillinger samt overordnede 
temaer knyttet til det kunstneriske programmet. Publikasjonen er satt sammen 
av ulike stemmer som på hver sin måte skaper innblikk og perspektiv omkring 
scenekunsten. Noen tekster er på engelsk, noen på norsk. 

«(...) [teatersjef] allierte seg med 
arkitektkollektivet Kollaboratoriet 
som har bidratt til å løse opp 
i de strenge strukturene og 
lysforholdene. Rommet er blitt 
mykere, vennligere, mer fleksibelt og 
dynamisk. Det første som slår meg 
når jeg ankommer er at her vil jeg 
gjerne være.»
– Chris Erichsen, Reisen til nattens 
ende, Scenekunst.no, 24.10.2018
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Konsolidere økonomien og organisasjonen
I 2018 fikk Black Box teater en vesentlig økning i driftstilskuddsnivået fra  
Kulturdepartementet og Oslo Kommune. Økningen gjør at teatret kan:

– Utvikle festivalen og det kunstneriske programmet. 
– Styrke støtten til norske kompanier.
– Åpne opp huset for nye publikumsgrupper
– Profesjonalisere organisasjonen og øke kapasiteten.

Økte egeninntekter:
– Kulturrådet: Rom for kunst – Kunstarenaer og kulturbygg
– Sparebankstiftelsen DNB
– For spesifikke projekter: KORO, AC/E Program for the Internationalisation of  
   Spanish Culture, Institut français de Norvège.

Anne-Cécile Sibue-Birkeland
Teatersjef

D
ries Verhoeven, Plaza R

oom
, O

slo Internasjonale Teaterfestival 2018
Ingri Fiksdal, D

ioram
a, O

slo Internasjonale Teaterfestival 2018
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Norske produksjoner
27 oppsetninger

Ann-Christin Kongsness  ABOUT (Premiere)
Bente Alice Westgård  Stars in a piece with no name
Julie Solberg og Cecilie Solberg Songs of Entanglement (Premiere)
De Utvalgte  Skipet – vol 3 (Premiere)
A-project  A-Project #2
Ingrid Fiksdal  Diorama (Norsk premiere)
Tony Tran/Andreas Leonardsen Encryption  (Premiere)
Eirik Fauske  Live-Sorgarbeid
Tormod Carlsen  Radio Oh So Slow
Mia Habib & Jassem Hinid The Stranger Within
Tormod Carlsen  My Inner Landscapes
Verk Produksjoner  Manifest United (Premiere)
Magnus Myhr  I det fjerne Troja
Henriette Pedersen  Almost Nothing (Premiere)
Becker/Langgård  NEW SKIN (Premiere)
Tormod Carlsen  Sail Away With Me (Premiere)
Marie Nikazm & Fredrik Floen Fru Inger til Østråt (Premiere)
Hilde Ingeborg Sandvold Dans, for Satan
De Utvalgte / ULTIMA festivalen Skipet Vol. 5 (Premiere)
Kim Hiorthøy/Gunilla Heilborn Why I Wear this Shirt
Mia Habib & Jassem Hindi The Stranger Within
Ingri Fiksdal  Shadows of Tomorrow 
Ingri Fiksdal  Deep field (Premiere)
Pia Maria Roll  Ways of Seeing (Premiere)
Øystein Johansen  Barbie and Ken 4ever
Ingeleiv Berstad & Pernille Holden Somatøs Samling (Premiere)

Internasjonale produksjoner
19 oppsetninger

Tiago Rodrigues  By Heart
Ellen Söderhult  How to do things with Romance:  
  A prologue (Norsk Premiere)
Mette Ingvartsen  21 pornographies
Jean Luc Verna  I apologize (Norsk Premiere)
Trajal Harrel  Caen Amour (Norsk Premiere)
Maria Hassabi  Staging Solo (Norsk Premiere)
Jonathan Burrows/Matteo Fargion Any Table Any Room (Norsk Premiere)
Jaha Koo  Cuckoo (Norsk Premiere)
Jaamil Olawale Kosoko  Séancers (Norsk Premiere)
Raquel André  Collection of lovers
El Conde del torrefiel  La possibilidad…(Norsk Premiere)
Dries Veerhoven  Fare thee well (Norsk Premiere)
Vincent Dunoyer  DVD DVD (Norsk Premiere)
Allesandro Sciarroni  JOSEPH_kids (Norsk Premiere)
Bouchra Ouizguen  Corbeaux (Norsk Premiere)
Jonathan Capdevielle // ULTIMA festival Adishatz / Adieu
Jorge Leon / ICTUS // ULTIMA festival Mitra (Norsk Premiere)
Ann Liv Young  Antigone (Norsk Premiere)
Mari Clara Villa-Lobos  Têtes à Têtes (Norsk Premiere)

Tverrkunstneriske produksjoner

++ (pluss pluss) Vår 2017 Kuratert av Hanan Benammar.  
  Jan Adriaans, Christian Blandhoel & Sergi  
  Saldaña Massó, Hasan Daraghmeh,  
  Maritea Dæhlin, Risto Holopainen, Eirik  
  Fagerheim Kalsås, Linda Lazer, Laila  
  Torres Mendieta, Vinny Montag & John  
  Halls, Elina Waage Mikalsen & Gina  
  Lindås Theodorsen, Nyamnyam (Ariadna  
  Rodriguez & Iñaki Álvarez), Amin Zouiten & 
  Aron Skoog, Mekdes Weldehanna  
  Shebeta, Arnt Christian Teigen, Ida Holthe  
  Lid & Anne Gerd Grimsby Haarr. 

++ (pluss pluss) Høst 2017 Kuratert av Karen Nikgol.  
  Emil Finnerud, Gabriella Forzelius, Peter  
  Horneland, Kornelia Remø Klokk, Magne  
  Strand Lyngvær, Katarina Skjønsberg  
  and Renate Soleng, Adam Lewis Jacob,  
  Grete Johanne Neseblod, Sport7000,  
  Marius Presterud, David Dajani, Ofelia Jarl  
  Ortega, Bjørn Erik Haugen, Nikoline Ursin  
  Erichsen, Wetware Solutions, Anders Eie- 
  bakke and Grim Erland Svingen, Ingvild  
  Danielsen, Katarina Caspersen, Ingrid  
  Bjørnaali, Eli Maria Lundgaard 

Waiting for the sun   Lasse Marhaug,  Mette Edvardsen /  
  Jonathan Burrows / Matteo Fargion /  
  Francesca Fargion, Anne Juren,  
  Northern Drone Works, Samuel Brzeski,  
  Anders Paulin, Rouzbeh Rashidi

Festivaler for og/eller med barn og unge

Showbox, Rampelysfestivalen og Musikkteaterfestivalen 
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Norsk og internasjonal turnévirksomhet
35 co-produksjoner på turné

Verk (NO)  Stalker
Verk (NO)  Manifest United
Spreafico Eckly (NO) Vive la Phrance!
Mette Edvardsen (NO) oslo
Mette Edvardsen (NO) We to be
Mette Edvardsen (NO) Black
Mette Edvardsen (NO) No Title
Øystein Johansen (NO) Barbie and Ken 4ever
Helle Siljeholm (NO)  NODES
De Utvalgte (NO)  Skuggar
De Utvalgte (NO)  Skipet Vol.4
De Utvalgte (NO)  Skipet Vol. 5
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki/  
Fieldworks (NO/JP)  Nothing's for something
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki/  
Fieldworks (NO/JP)  Carry on
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki/  
Fieldworks (NO/JP)  Unannounced
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki/  
Fieldworks (NO/JP)  Filedworks - office
Magnus Myhr (NO)  I det fjerne, Troja
Ingri Fiksdal (NO)   State
Ingri Fiksdal (NO)   Diorama
Ingri Fiksdal (NO)   Night Tripper
Tony Tran & Andreas  
Daugstad Leonardsen (NO) Encryption
Ann-Christin Kongsness med  
Solveig Holte (NO)  ABOUT
Nela H. Kornetova (NO) Mine
Community project: We Insist / 
Mia Habib (NO) & Jassem Hindi (FR/PL) Stranger within
Lisa Lie/ PONR (NO) I Cloni
Ingrid Berger Myhre (NO) Blanks
Becker/Langgård (NO) New Skin
Ofelia Jarl Ortega (SE) Shredder
Kate McIntosh (NZ/BE) In Many Hands
Annie Dorsen (US)  Hello Hi There
Ann Liv Young (US)  Antigone
Tormod Carlsen (NO) Sail Away With Me
El Conde de Torrefiel (ES) La Plaza
Berstad/ Wigdel/ Helgebostad (NO) Spoiler
Klassikere For Kids (NO) Faust for kids

 

Formidlingsaktiviteter

Seminarer
Teatervitenskap i fokus: Marianne Berger Marjanovic, Hallfrid Velure,  
Bjørn Rasmussen
Ingri Fiksdal: Thinking Alongside
Para Nordic

Roundtable And Debate
Live art in the city: Hild Borchgrevink som ordstyrer.  
Med Tormod Carlsen, Ingri Fiksdal, Mia Habib, Jassem Hindi, Marit Grimstad 
Eggen, Bart van de Woestijne og Charlotte Blanche Myrvold
Debatt på Tøyen bibliotek: Pia Maria Roll, Hanan Bennamar, Sara Baban,  
Marius von der Fehr

Samtale
Mette Ingvartsen i foaje etter 21 pornographies
Vincent Dunoyer
Magnus Myhr og Melanie Fieldseth (samtale med Musikkteaterhøyskolen)
 
Panelsamtale
Kritikerlaget
Dansekritekerrøsla

Kunstnersamtale
Jaamil Olawale Kosoko, Jeremy Toussaint-Baptiste, Emma-Lee Kasbergen og 
Thomas Talawa Prestø 
Ingri Fiksdal og Valborg Frøysnes
Kim Hiorthøy (i samardbeid med Kunstnernes Hus)
 
Foredrag
Gisèle Vienne
Begard Reza og Natasha Maria Llorens / Pia Maria Roll, Hanan Bennamar, 
Sara Baban, Marius von der Fehr

Boklansering
Verk produksjoner 
Henriette Pedersen 
Publikasjon 0 + 1 / Black Box teater

Workshop
I forbindelse med Têtes à Têtes, Maria Clara Villa Lobos: for barn og voksne
Mette Ingvartsen
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Styrets beretning

Selskapets formål
Selskapets formål er å fremme den frie scenekunsten i Norge.
Selskapet skal, gjennom presentasjon og samarbeidsprosjekter, pro-
grammere og formidle norsk og internasjonal fri scenekunst.
Selskapet skal drive og ha det kunstneriske ansvaret for et teaterhus 
i Oslo. Selskapet skal ikke ha forretningsmessige formål med sikte på 
økonomisk gevinst for aksjeeierne og selskapet skal ikke ha inntekter fra 
annet enn teatervirksomhet.

Eierforhold
Black Box Teater AS eies av Danse- og teatersentrum. 
Selskapet ligger i Oslo.

Styret
Før den 06.06.18: Suzanne Bjørneboe (styreleder), Åse Ryvarden, Per 
Platou, Ine Therese Berg, Eivind Buene, Huy Le Vo (vara) og Elisabeth 
Solberg (vara).

Etter generalforsamlingen den 06.06.18: Suzanne Bjørneboe (styreleder), 
Kjell Moberg, Per Platou, Ine Therese Berg, Knut Even Lindsjørn, Huy Le 
Vo (vara) og Astrid Driva Rødsand (vara).

Styret gjennomførte fire møter i perioden.

Valgkomité
Frem til generalforsamling: Birgitte Mandelid, Ådne Sekkelsten og Peder 
Horgen. Etter generalforsamling: Birgitte Mandelid, Åse Ryvarden og 
Peder Horgen.

Ansatte
Teatret hadde i 2018 10 fast ansatte og 12 deltidsansatte. I tillegg 
benyttes frilansere i forbindelse med rigg og avvikling av forestillinger.
Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt.
Alle sikkerhets- og brannkontroller er gjennomført og fulgt opp.

Likestilling
Teatrets ledelse tilstreber lik fordeling mellom kjønn, samt overholder 
diskrimineringslovgivningen.

Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Økonomiske forhold
Driftsresultatet er på kr 178.935,– og finansresultatet er på kr -14.907,- 
Årsesultatet i 2018 er på kr 164.028,– som i sin helhet blir overført til 
egenkapital.

Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2018 er satt 
opp under denne forutsetning.

Oslo, 28.05.19

Suzanne Bjørneboe
Styrets leder

Per Platou Selvig 
Styremedlem 

 Knut Even Lindsjørn
Styremedlem

Kjell Moberg
Styremedlem 

Ine Therese Berg
Styremedlem

Anne-Cécile Sibué-Birkeland
Daglig leder

B
ackstage
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Note 1
Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 – God 
regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester 
inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt 
og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de 
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte-
messige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen 
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller 
som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler 
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives 
over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom 
anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del 
som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til 
gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjen-
vinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk 
er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen 
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betal-
ing innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekret-
sløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig 
verdi.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under 
avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger 
er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskost-
nad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Garanti
Det er avsatt forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen 
oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note 2
Offentlige tilskudd

Driftstilskudd 2017 2018
Oslo Kommune 10 900 000 12 100 000
Kulturdepartementet 2 500 000 6 555 000
Andre offentlige tilskudd 300 000 850 000
Periodiseringer 35 000 0
Sum 13 735 000 19 5 000

Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, 
lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2018 2017
Lønninger 5 329 833 4 458 401
Arbeidsgiveravgift 790 477 631 785
Pensjonskostnader 0 0
Andre ytelser 365 616 45 149
Sum 6 485 926 5 135 335
 

Gjennomsnittlig antall årsverk  9  
  
  
Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 730 000 79 800
Annen godtgjørelse 5 314 0 
 
 
Pensjonsforpliktelser 
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 
 
 
Revisor 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 73 750 
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Note 4
Anleggsmidler

 Driftsløsøre, inventar o.l Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1 1 876 980 1 876 980 
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 180 502 180 502 
- Avgang solgte anleggsmidler 0
=Anskaffelseskost 31.12. 2 057 482 2 057 482 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 1 893 947 1 893 947 
= Bokført verdi 31.12.2017 163 535 163 535  

Årets ordinære avskrivninger 20 924 20 924 
 
 

Note 5
Aksjonærer

Aksjekapitalen i Black Box Teater AS pr. 31.12 består av:  
 
 Antall  Pålydende  Bokført
Ordinære aksjer 50 2 000,00  100 000
Sum  50 100 000 

Eierstruktur 
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var: 
 
Ordinære  Antall Eierandel Stemmeandel
Stiftelsen DANSE- OG  50 100,0 100,0 
TEATERSENTRUM
Totalt antall aksjer 50 100,0 100,0 
 
 

Note 6
Kundefordringer 

 2018 2017
Kundefordringer 920 912 789 430
Avsetning tap på krav -17 138 -17 138
Bokført verdi 903 774 772 292

Note 7
Bundne midler

I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr. 224 320,- 

Note 8
Egenkapital

 
 Aksjekapital  Annen egenkapital  Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.18 100 000 700 749  800 749
Årets resultat  164 028 164 028
Egenkapital 31.12.18 100 000 864 777 964 777

Note 9
Skattekostnad

Selskapet er i utgangspunktet ikke skattepliktig. De driver imidlertid en kafe, 
hvor de blir skattepliktige. Denne noten gjelder kun kafedriften. 
 
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnader   -143 075
= Inntekt      -143 075
Skattemessig underskudd gir ingen betalbar skatt 

Utsatt skatt/utsatt skattefordel
 2016 2015
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes   3 044 892 2 901 817
= Grunnlag utsatt skattefordel   -3 044 892  -2 901 817
 
Utsatt skattefordel er ikke bokført. 

Note 10
Kortsiktig gjeld

 2018 2017
Avsatte feriepenger 538 339   474 812
Avsatt ventelønn 219 063 167 891
Periodiserte kostnader 185 060 0
Annen kortsiktig gjeld 7 691 6 422
Uopptjent inntekt 0 600 000
Avsetninger til forpliktelser 545 000 0
Sum 1 495 153 1 249 125
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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Black Box AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Black Box AS. 

Årsregnskapet består av:  
• Balanse per 31. desember 2018 
• Resultatregnskap for 2018 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2018 og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 

BDO AS 
 
Henning Dalsegg 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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https://penneo.com/validate

Henning Arne Dalsegg
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5997-4-370690
IP: 188.95.xxx.xxx
2019-05-29 15:40:54Z
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Foto og bilder

Omslag: Somatøs Samling: Signe Becker
Artist talk with Ligia Lewis: Istvan Virag
Almost Nothing: Sveinn Fannar Jóhannsson
21 pornographies: Marc Domage
Manifest United: Signe Becker
Why I Wear This Shirt: Gunilla Heilborn
Adishatz/Adieu: Alain Monot
Dans, for Satan: Tale Hendnes
Songs of entanglement: 
Mari Lassen Kamsvaag
Diorama: Istvan Virag
Live art in the city: Istvan Virag
Foajé: Istvan Virag
Plaza Room: Istvan Virag
Backstage: Istvan Virag
How to do things with Romance: 
Sophia Hogman
About: Tale Hendnes
Deep Field: Jon Filip Fahlstrøm
By Heart: Magda Bizarro
Corbeaux : Hasnae El Ouarga
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Black Box teater mottar driftstilskudd fra 
Kulturdepartementet og Oslo kommune. 

Black Box teater 
Marstrandgata 8
0566 Oslo

Telefon / Phone: 
(+ 47) 23 40 77 70 
blackbox@blackbox.no

blackbox.no
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