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Programaktivitet 2019  

Black Box teater er en programmerende scene som kontinuerlig skal utvikle 
og redefinere sin egen rolle og profil som teater.

2019 var et svært betydningsfullt år for Black Box teater. Teatret satte viktige 
samfunnstemaer på dagsordenen. I 2019 har teatret dessuten opplevd en 
veldig positiv utvikling. Det kunstneriske programmet nådde ut til et bredt 
og gradvis mer mangfoldig publikum, økte billettinntektene, samtidig som 
organisasjonen ble konsolidert og profesjonalisert.

Kunst under press

Slutten av 2018 og begynnelsen av 2019 markerte seg med en medie- og
politisk storm, både for Black Box teater og for kunstnerne bak forestillingen
Ways of Seeing; – Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar – som
hadde premiere på teatret i november 2018. Stykket utløste en debatt 
som reiste en rekke avgjørende spørsmål – om kunstens rolle, det politiske 
teatrets funksjon, etiske bekymringer rundt personvern, aktuelle politiske 
og samfunnsmessige spørsmål som rasisme og overvåking. Plutselig kom 
grunnleggende prinsipper, som ytringsfrihet, kunstnerisk frihet og autonomi, 
under press.

Denne situasjonen forsterker vårt oppdrag som programmerende teater: 
å kuratere, støtte og presentere produksjoner som er initiert og utført av 
uavhengige kunstnere. Valgene våre styres av en oppmerksomhet rundt hva 
kunst kan være, i stedet for å begrense. Vi prioriterer transformative praksi-
ser, enten det er gjennom innhold eller form. Vi viser verk som gir grobunn 
for diskusjon, debatt og potensielt skaper friksjon. Dette er grunnlaget for 
ytringsfriheten. Å støtte oppunder denne holdningen, som også innebærer 
risiko, er en del av Black Box teaters etos. Programmet vårt resonnerer med
verden i dag og ønsker en aktiv tilskuer velkommen. Programmet aktiverer 
tilskuerens kritiske tenkning og evne til å reflektere subjektivt over ens egen 
sceniske opplevelse.

 
En helhetlig tilnærming

Black Box teater tenker helhetlig. Det kunstneriske programmet, formid-
lingsprogrammet, støtten til kunstnerne og organisasjonsmodellen er like 
viktige og de henger sammen. Videre, i løpet av de tre siste årene har Black 
Box teater etablert nye samarbeid og utvidet nettverket med et mange nye 
samarbeidspartnere, scener og festivaler, både lokalt, nasjonalt og interna-
sjonalt. Dette gjør både at vi utnytter ressursene mer effektivt og at vi øker 
synligheten til programmet. 

Black Box teater har et interkulturelt, interseksjonelt og intergenerasjonelt 
perspektiv. Teatret spiller en aktiv rolle med å skape positive endringer i det 
frie scenekunstfeltet og i samfunnet ved å fremme ytringsfrihet, skape et 
inkluderende og trygt rom og gode arbeidsforhold. Disse forholdene spil-
ler en rolle på alle nivåer i organisasjonen: det kunstneriske programmet, 
formidlingsarbeidet, støtten til kunstnere, arbeidsmetoder og den interne 
organiseringen. 

Nordenfjeldske horlaug / Lisa Lie. VAKE.
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Programmering

Programmeringen har endret seg i takt med utvikling i samfunnet og kunsten. 
Teatret søker å være dynamisk i sine programmeringsprinsipper. Fra 2017 
har hovedfokuset vært å utvide og utdype omfanget til det kunstneriske 
programmet med følgende kjennetegn:

 • Programmet skal være tverrkunstnerisk.
 • Programmet skal ha flere stedsspesifikke produksjoner, gjerne i det  
offentlige rom.
 • Kunstneriske program og formidlingsprogram er svært mangfoldige
 • Det skal være en tydeligere forbindelse mellom det kunstneriske  
programmet og formidingsprogrammet.
Videre har teatret pågående prioriteringer for det kunstneriske programmet: 

– Én tredjedel skal være nykommere, det vil si kunstnere som er inviterte  
for første gang til Black Box teater.

– Det skal være en balanse mellom 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 lokal  
festival på huset på Rodeløkka, har den spredd seg ut til byen. De siste 
årene har vi hatt flere samarbeid med andre institusjoner og flere steds-
spesifikke forestillinger på programmet. Festivalen skal være synlig og 
relevant for en så stor del av befolkningen som mulig.

 

Betydelig støtte for det frie feltet

Black Box teater skal fremme den frie scenekunsten i Norge. Med en over 
30-årig historie har Black Box teater utviklet seg til det det er i dag: et teater 
med en sterk kunstnerisk profil, dedikert til samtidig og eksperimentell sce-
nekunst, som programmerer norske og internasjonale kompanier. Black Box 
teater er et hus for produksjon, presentasjon, deltagelse og refleksjon for det 
frie feltet. Det er en fasilitator mellom det frie scenekunstfeltet og et lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt publikum, for kritikere og profesjonelle i feltet. 

Risikovilligheten er en del av identiteten til teatret. Mer enn noensinne er 
det viktig å støtte nye kunstnere og kunstnere med en annerledes bakgrunn 
inntil de får større anerkjennelse. Hver sesong vises flere premierer på huset. 
Black Box teater presenterer fire generasjoner kunstnere: de som fortsatt 
studerer eller er nyutdannede, de som er i etableringsfasen, de etablerte, og 
de som er blitt en del av scenekunsthistorien. Dette pågående samarbeidet 
gjør at kunstnerne kan utvikle seg kunstnerisk, møte et større publikum og 
turnere internasjonalt. 
 

Prioriterer formidling

Utover å prioritere diversitet i det kunstneriske innholdet, er det en tilsva-
rende satsning på å nå ut til et mangfoldig publikum. Black Box teater skal 
åpne opp huset for en større og bredere del av befolkningen. Det ble initi-
ert et mer proaktivt publikumsarbeid, både når det gjelder å hente inn nye 
publikumsgrupper og når det gjelder publikums opplevelse av å være til 
stede i teatret. I 2019 nådde Black Box teater en ny fase innen formidling ved 
å ansette en formidlingsansvarlig på heltid, sette i gang og implementere en 
mer målrettet publikumsstrategi og arbeidsmetoder, samt ivareta kontakt-
nettverket vårt.

Nøkkeltall
I 2019 var det et høyt aktivitetsnivå og gode publikumstall på teatret, med 
økte billettinntekter. Black Box teater viste 51 scenekunstproduksjoner i 
2019 hvorav 25 samproduksjoner og 26 gjestespill. Det ble arrangert 3 tverr- 
kunstneriske arrangementer, 23 formidlingsarrangementer og 2 festivaler 
for og med barn og unge. Samlet antall forestillinger/aktiviteter på huset  
var 235. 

Oslo Internasjonale Teaterfestival ble arrangert for femte gang i 2019. Fes-
tivalen 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.
 
Publikumstallet for forestillinger på Black Box teaters scene i 2019 var 
16.044 mot 16.221 i 2018. Publikumstallet for co-produksjoner på turné var 
14.153 tilskuere (foreløpig tall). Som gir et totalt publikumstall på 31.197.
 

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 krysningspunktene 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.

Mette Edvardsen (2018–2019) 
Hildur Kristinsdottir (2017 & 2019)
Ingeleiv Berstad (2019–2020)

Kunstnere som kuratorer
Black Box teater ønsker å spre det kuratoriske ansvaret. Én gang i sesongen 
inviterer vi nye kunstnere til å kuratere det tverrkunstneriske arrangementet 
Pluss Pluss. Videre er flere kunstnere, inkludert de assosierte kunstnerne, 
pågående samtalepartnere og bidrar til det kunstneriske programmet, for 
eksempel i rammen av Waiting for the Sun.



blackbox.no Black Box teater Org. nr. 937851960 s. 8–9Årsmelding 2019

Produksjonssted
Å være et programmerende teater handler ikke bare om å presentere forestil-
linger på scenen. Det innebærer også å være et laboratorium og et funksjo-
nelt produksjonssted: å tilby de riktige forholdene for kompaniene i det frie 
scenekunstfeltet slik at 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 øvingslokaler i Oslo. I 2019 har teatret økt 
støtte til norske kompanier gjennom residens og utvidet produksjonstid.
       
 
Kompanier i residens i 2019
264 dager med prøver og/eller produksjon.     
 
Vår 2019: 140 dager fordelt på 14 kompanier (inkludert festival). 
Høst 2019: 124 dager fordelt på 10 kompanier.
       
Dramaturgisk støtte til kompanier
Frilansdramaturger valgt av kompaniene. Seks kompanier ble støttet.   
  
Priser

Heddaprisen.
Beste scenetekst: Espen Klouman Høiner, Vi, folket.
Særlig kunstnerisk innsats: De Utvalgte.

Kritikerpris.
Ingri Fiksdal, Deep Field.

Fagprogram

Black Box teaters formidlingsprogram Åpne Opp! er et forsøk på å legge til 
rette for ulike måter å møte kunsten på. Kunsten må kunne leve utenfor selve 
kunstopplevelsen, og Black Box teater har de siste årene økt satsingen på å 
kontekstualisere det kunstneriske programmet med et sterkt faglig program. 
Her presenterer vi et bredt utvalg av aktiviteter – fra seminarer, verksteder 
og samtaler, til vandringer og filmvisninger. I tillegg har vi arbeidet for å øke 
og variere aktivitetstilbudet for barn og unge, både med og uten direkte 
forbindelse til det kunstneriske programmet.

Black Box teater tilrettelegger også for andre formidlingsaktiviteter utenfor 
fagprogrammet. Vi ønsker å være tilgjengelige for publikum, uansett om man 
har besøkt teatret tidligere eller ikke. Det inkluderer blant annet å tilby kunst-
nersamtaler, spørsmålsrunder og verksteder for skolegrupper, studenter, 
bedrifter og foreninger som en del av deres gruppebesøk til Black Box teater. 
I tillegg til tilrettelagte aktiviteter for grupper samarbeider teatret også med 
Den Kulturelle Skolesekken (DKS).    
 
Åpne huset
Samtidskunst kan oppleves fremmed for store deler av befolkningen. Den 
kan oppleves som mindre tilgjengelig enn mer tradisjonelle kunstformer. 
Som en arena 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, det skal 
være et sted alle kan føle at de tilhører. 

Espen Klouman Høiner. Vi, folket.
Ingri Fiksdal. Deep Field.
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Annie Dorsen. The Great Outdoors.

Mette Edvardsen. Time has fallen asleep in the afternoon sunshine.

Florentina Holzinger. Apollon.

Osloprisen 2019: Apollon er nominert 
til Årets Beste Scenekunst:

«Kunstferdige smerteøvelser 
som Luminosity (2012) av gamla 
Marina Abramovíc blir rene pupp 
og bananen (barnemat) i forhold 
til hva musene og det blodige 
nysirkuset deres presenterer. Vi står 
ved randen av en ny performance-
renessanse, polstret og kledd i Nike 
glossy, naive kicks. Og så er det 
allikevel noe helt stormannsgalt 
og fucka i å bjuda publikum på 
sugerørsdrinker gjennom nesa og 
holde dem gisselfanget i en historisk, 
kontemplerende kvinneorgie med 
rodeoslakting og 17. mai-potetleker.»
– NATT&DAG
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I 2019 utvidet vi også fagprogrammet i kraft av at fagprogrammet nå utvikles 
både av programdramaturg og formidlingsansvarlig. Fagprogrammet for 
2019 hadde derfor flere arrangement som rettet seg mot et enda større 
publikum og nådde bredere ut enn tidligere. I 2019 har Black Box teater også 
styrket andre formidlingstilbud som har åpnet huset, som blant annet egne 
kunstnersamtaler og verksteder for skoler, universiteter og foreninger. 

Bokhandel
I bokhandelen på Black Box teater presenterer vi et lite utvalg av bøker som på 
hver sin måte relaterer seg til teatrets program. Bøkene har enten blitt foreslått 
av kunstnerne, relaterer seg til deres praksis eller berører sesongens program 
og fagprogram tematisk. Her vil publikum også finne en rekke unike bøker har 
blitt plukket ut av kunstnere selv. Disse inneholder en anbefaling til leseren – 
en liten historie, eller en personlig tilknytning til boken som kunstneren deler 
med publikum. Det er bøker som har hatt en personlig betydning for kunst-
nerne, eller som har påvirket deres kunstnerskap og bestemte prosjekter. 

Bokhandelen startet opprinnelig som et kunstprosjekt – som en måte å åpne 
for samtaler og kontakt mellom kunstnere, samarbeidspartnere og publikum 
på. Prosjekt som ble initiert av Tormod Carlsen (assosierte kunstner ved 
Black Box teater 2017–2018) og Anne-Cécile Sibué-Birkeland foregikk frem 
til desember 2018, og har dannet utgangspunket for bokhandelens funksjon. 
I dag er bokhandelen også fungerende i relasjon til aktiviteter, og er bakteppe 
for en rekke boklanseringer, opplesninger og andre sosiale treff. 
 
Publikasjoner
Som et ledd i en økt satsning på formidlingsarbeid publiserte Black Box 
teater to bøker i 2019, og disse utgjør tredje og fjerne bok i serien Black Box 
teaters publikasjoner. Bøkene er samlinger 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. I 2019 var føl-
gende skribenter med: Camille Louis og Winter Family, Lisa Lie, Sonya 
Lindfors og Maryam Abdulkarim, Runa Borch Skolseg, Iggy Lond Malmborg, 
Karin Cerny, Karmenlara Ely, Annie Dorsen, Deise Nunes, Juli Apponen og 
Anja Sletteland.  
 

Debatten rundt Ways of Seeing

Den siste forestillingen på Black Box teater i 2018, Ways of Seeing (med Pia 
Maria Roll, Hanan Bennamar og Sara Baban) som ble vist på Store scene, 
skapte nasjonale og etter hvert internasjonale reaksjoner. Forestillingen tok 
opp temaer som overvåking, 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 politi-
kere og kunstnere ble utfordret. Både teatret og kompaniet ble utsatt for press 
fra politikere og media. I tillegg kom det trusler via sosiale medier.

I desember 2018 forsøkte representanter fra Fremskrittspartiet å få støtten 
til Black Box teater fjernet. I julen 2018 politianmeldte daværende justismi-
nister Tor-Mikkel Waras partner tre av kunstnerne samt kunstnerisk leder for 
Black Box teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, for å ha krenket privatlivets 
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Publikasjon 3, for- og bakside.

Ligia Lewis, i samtale med Duduzile Mathonsi. Artist Talk.

«Midt i Ways of Seeing-debatten 
fant en ti dagers lang festival sted. 
Oslo Internasjonale Teaterfestival 
fant sted i en intens uke for Black 
Box teater. Men med festivalen viser 
de seg som en viktig representant for 
mangfold. Opplevelsen av mangfold 
og samhold som oppsto under årets 
festival kombinert med teatrets 
ønske om å skape, ytre, utfordre og 
åpne framstår som viktigere enn 
noensinne.»
– Julie Rongved Amundsen, 
Klassekampen om Oslo 
Internasjonale Teaterfestival 2019
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fred. Fra desember 2018 til mars 2019 fant en rekke hendelser rundt Wara og 
partnerens hus sted. Justisministeren forlot vervet sitt i mars 2019, etter at 
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) hadde siktet partneren hans for å ha satt 
fyr på familiens bil. Samme uke bestemte politiet seg for å sikte kunstnerne 
og Sibué-Birkeland for brudd på personvernet, og ba Oslo tingrett om tilla-
telse til å gjennomsøke husene deres. Tingretten avviste dette, men politiet 
anket avgjørelsen. Hendelsesforløpet vakte forargelse blant kulturarbeide 
og politikere fra opposisjonen. Et stort antall kunstneriske organisasjoner, 
politiske partier og fagforeninger har siden vist sin støtte og solidaritet: 23. 
mars støttet 55 organisasjoner støttet demonstrasjoner for kunstnerisk frihet 
og solidaritet med Ways of Seeing-kunstnerne i Oslo, Bergen, Trondheim og 
Kristiansand.

 
Konsolidering av organisasjonen

Takket være en vesentlig tilskuddsøkning i 2018, fikk Black Box teater endelig 
den nødvendige drahjelpen til å etablere seg som et fullverdig programme-
rende teater. I 2019 har Black Box teater fortsatt å implementere hovedpriori-
teringene vi satte i 2018:

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

Samarbeid og nettverk

I 2019 har Black Box teater utvidet samarbeid både lokalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. 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. Samar-
beidene kan også gjelde utveksling av erfaringer, kunstnere og produksjoner. 
Gjennom sitt nettverk kan Black Box teater sette norske kompanier i kon-
takt med internasjonale scener, samtidig som andre scener kan sende sine 
tilknyttede kunstnere til Oslo.
   
Forskjellige samarbeid

Oslo.
Kunst- og kulturorganisasjoner: Dansens Hus, Galleri GOLSA, Atelier Nord, 
Ekerbergparken, Det Norske Teatret, Ultimafestivalen, CODA Oslo Internatio-
nal Dance Festival, Oslo arkitekturtriennale, Oslobiennalen med flere
Utdanning: Kunsthøgskole i Oslo med flere.
Annet: Bydel Gamle Oslo, Kulturbydelen Sagene med flere.
         
Norge.
Rosendal (Trondheim), BIT Teatergarasjen (Bergen), Akademi for scenekunst 
(Fredrikstad), RIMI IMIR Stavanger, Institut français de Norvège med flere.
       
Norden.
Black Box teater er del av det nordisk-baltiske nettverket som samarbeidet i 
rammen av det nordiske prosjektet IRIS i 2018. Nettverket involverer Bal-
tic Circle (Helsinki), International Festival of Contemporary Theatre Homo 
Novus (Riga), Warehouse9 (Copenhagen), i tillegg til uformelle nettverk med 
andre arenaer og festivaler i Norden.

Internasjonalt.
Black Box teater kobler norske kompanier opp mot det internasjonale 
nettverket gjennom:
– Nordiske og europeiske prosjekter og nettverk 
– Et internasjonalt delegatprogram under Oslo Internasjonale Teater- 

festival, med støtte fra norske ambassader og PAHN (Performing Arts 
Hub Norway): 16 internasjonale gjester i mars 2019. 

– Black Box teater har vært en del av nettverket WEB siden 2017/2018. 
WEB er et uformelt internasjonalt nettverk som 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), Attenborough Centre for the Creative Arts 
(Brighton, UK), Black Box teater (Oslo, NO), Tanzquartier (Wien, AU),  
Hiroshima (Barcelona, ESP).

I tillegg holder og styrker Black Box teater en kontinuerlig dialog med en 
rekke internasjonale arenaer og festivaler for å være orientert om aktuelle 
kunstnere og prosjekter, for å spre informasjon om norske kunstnere, og for 
å være en del av internasjonale kunstneres turné ved å invitere dem til Oslo – 
noe som muliggjør en mer bærekraftig tilnærming.

Black Box teater er medlem av IETM – International Network for Contempo-
rary Performing Arts. Fra april 2017 til mars 2019 var Anne-Cécile Sibué-Bir-
keland styreleder for IETM.

Høsten 2019 ble Black Box teater invitert av Goethe Institut til å delta i Dra-
matic Episodes, en rekke med verksteder som finner sted fra 2019 til 2021. 
Rekken dreier seg om teatrets fremtidige rolle i det sivile samfunnet, og 
samler femten kunstneriske ledere fra hele verden.

 —

Takket være nødvendig og gunstig tilleggsfinansiering i 2018 fortsetter BBT 
utviklingen på mange områder og i jevnt tempo. Denne utviklingen inklude-
rer omfanget av det kunstneriske programmet, dets synlighet og relevans, 
publikumsomfanget og selve organisasjonen. Utviklingen viser potensialet i 
en så fleksibel organisasjon.

Anne-Cécile Sibué-Birkeland
Teatersjef
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Ludvig Uhlbors. Arne Næss Gjenoppstandelsen.

Verk Produksjoner. The Big Dream.

«...det er bare å håpe at Verk 
fortsetter å forvalte sine symboler 
med like stor omhu som Solveig 
Laland Mohn avleverer replikker, 
at Saila og Anders tviholder på 
samarbeidet, at det finnes både 
forvirring og famling og rom nok til 
å la den spille seg ut, for da vil det 
til slutt ikke være noen tvil, det vil 
være mulig å oppnå ny erkjennelse 
i teateret, selv etter 20 år med 
prøving. Noe vil rett og slett sveve 
helt av seg selv.»
– Victoria Kielland, Scenekunst.no 
om Verk Produksjoners  
The Big Dream

Henriette Pedersen / Nartmanstiftelsen. PEER/BITCH.
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Publikumstall 

Publikumstallet for forestillinger på Black Box teaters scene i 2019 var 16.044 mot 16.221 
i 2018. Publikumstallet for co-produksjoner på turné var 14.153 tilskuere (foreløpig tall). 
Som gir et totalt publikumstall på 31.197. 

Programaktivitet 2019 

Black Box teater viste 51 scenekunstproduksjoner i 2019 hvorav 25 samproduksjoner og 
26 gjestespill. Det ble arrangert tre tverrkunstneriske arrangementer, 23 formidlingsarrange-
menter og to festivaler for og med barn og unge. Samlet antall forestillinger/aktiviteter 
på huset var 235. 

Norske produksjoner
28 samproduksjoner / co-produksjoner

Grenne/Holte/Jóhannesdóttir/  Flakkande Røynd 
Laudal/HAIKw    Samarbeid med GOLSA
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki  Fieldworks, Carry On
Ingrid Berger Myhre & Lasse Passage Panflutes and paperwork
Julie Solberg og Cecilie Solberg  Songs of Entanglement
Ingri Fiksdal   Shadows of Tomorrow
Findlay//Sandsmark  lowlands (FL)
Spreafico Eckly & Matteo Fargion We have to dress gorgeously  
   Samarbeid med Atelier Nord
Ingeleiv Berstad & Pernille Holden Somatøs samling
Bente Alice Westgård  Dødsprosjektet
Espen Klouman Høiner  Vi, Folket
Karen Røise Kielland  Cry Me a River
Pia Maria Roll / Hanan Benammar / Ways of Seeing 
Sara Baban   Samarbeid med Det Norske Teatret / 
    Heddadagene
Ingri Fiksdal   Deep Field
Lisa Lie   Vake 
Karen Nikgol   GHETTO JUSTICE
Mette Edvardsen & Matteo Fargion Penelope Sleeps 
   Samarbeid med Ultimafestivalen
Jenny Hval   The Practice of Love 
   Samarbeid med Ultimafestivalen
Verk Produksjoner  Stalker
Verk Produksjoner  The Big Dream
Henriette Pedersen /   PEER / BITCH 
Nartmanstiftelsen  Samarbeid med CODA-festivalen 
Runa Borch Skolseg /  Det Siste Epos 
Marie Nikazm Bakken / Fredrik Floen
KRISTINSDOTTIR/WILLYSON  Lille Leiolf
Berstad/Helgebostad/Wigdel/Lie Nikulpmyrene

 

Internasjonale co-produksjoner
4 oppsetninger

Ofelia Jarl Ortega (SE)  Shredder
Dana Michel (CA)  CUTLASS SPRING — presentert i 2020
Iggy Lond Malmborg (SE/EE)  Things in my mouth — presentert i 2020
El Conde de Torrefiel (ES)  LA PLAZA — presentert i 2020

 
 
Norske gjestespill
4 oppsetninger
 
Roza Moshtaghi  ONLY FOREVER
Susie Wang   Mumiebrun
Mette Edvardsen  Time has fallen asleep 
   Samarbeid med Oslo Biennalen og  
   Deichman Grünerløkka
Mette Edvardsen  Time has fallen asleep 
   Samarbeid med Oslo Biennalen og  
   Deichman Tøyen
Sagliocco Ensemble  Voff ! Art

 
Internasjonale gjestespill
22 oppsetninger

Florentina Holzinger (AT)  Apollon
Miet Warlop (BE)  Big Bears Cry Too
Asrun Magnusdottir (IS)  Listening Party
Wael Alkak (SY/FR)  Opening Concert
Ligia Lewis (DO/DE)  minor matter
Annie Dorsen (US)  The Great Outdoors
Eisa Jocson (PH)  Macho Dancer
Eisa Jocson (PH)  Corponomy
Juli Aponnen (FI/SE)  Life is hard and then you die – part 3
Begüm Erciyas (TR/BE/DE)  Voicing pieces
Sorour Darabi (IR/FR)  Farci.e
Galerie (INT)   Group Show
Gisèle Vienne (FR)  Crowd 
   Samarbeid med Dansens Hus
Iggy Lond Malmborg (SE/EE)  Physics and Phantasma
Kristoff K. Roll (FR)  In the shadow of the waves
Jerome Bel (FR)  Jerome Bel (1995)
Ludvig Uhlbors (SE)  Arne Næss – Gjenoppstandelsen
Trajal Harrell (US)  Dancer of the Year 
Mette Edvardsen & Matteo Fargion Notes on blue 
   Samarbeid med Ultimafestivalen
Winter Family (FR/IL)  H2 – Hebron 
Giséle Vienne (FR)  JERK 
Sonja Lindfors (FI)  We should all be dreaming 
   Samarbeid med CODA-festivalen
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Tverrkunstneriske produksjoner

 
Pluss Pluss   Kuratert av  Med: Ingeborg Husbyn  
Vår 2019  Ingeleiv Berstad Aarsand, Karen Pederstad,  
    Annike Flo, Mari Pitkänen og  
    Linn Haldrup Lorenzen, Siri  
    Jøntvedt og Elinor Strøm,  
    Niko Hallikainen. 

 
Pluss Pluss    Kuratert av  Med: Borgen/Bach med  
Høst 2019  Ingvild Langgård Ingrid Skåland Lia, Tone  
    Bjordam, Peter Dean,  
    Monica Flakk, Sigurd Gurvin,  
    Anne Hytta, Elin Glærum  
    Haugland, Shahrzad Malekian, 
    Simon Daniel Tegnander,  
    RichHard & Larry (Gutta), O,  
    Margrethe Iren Pettersen,  
    Sara Rönnbäck. 

 
Waiting for the Sun  Kuratert av   Med: Camilla Vatne  
Høst 2019  Anne-Cécile Sibué Barratt-Due & Tropical   
  i samarbeid med Contact High, Stephen 
  Mette Edvardsen, O´Malley, Itziar Okariz, Laurie 
  Ida Holthe Lid og Lax, Beatrice Guttormsen, 
  Pedro Gómez-Egaña. Durga Bishwokarma, Mette 
    Edvardsen, Els van Riel,  
    Marianne Skjeldal,  
    Sara Wegge. 

 

 

To festivaler for og med barn og unge 
 
Showbox og Musikkteaterfestivalen. 
 

28 produksjoner på turnè i inn- og utland
14.153 tilskuere (foreløpig tall)

Ann-Christin Kongsness med    ABOUT 
Solveig Styve Holte (NO)
Becker/Langgård (NO)   NEW SKIN
De utvalgte (NO)   Skuggar
El Conde de Torrefiel (ES)   LA PLAZA
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki (NO/JP)  Unannounced
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki/   Carry on 
fieldworks (NO/JP)
Ingeleiv Berstad & Pernille Holden (NO)  Somatøs samling
Ingri Fiksdal (NO)   Diorama
Ingri Fiksdal (NO)   Deep Field
Ingri Fiksdal & Jonas Corell Petersen (NO/DK)  STATE
Ingrid Berger Myhre (NO)   Blanks
Ingrid Berger Myhre & Lasse Passage (NO)   Panflutes and Paperwork
Jenny Hval (NO)   The Practice of Love
Karen Røise Kielland &    Cry Me a River –  
Katja Dreyer (NO/DE/BE)   the Quest for the Source
Kristinsdottir/Willyson (NO)   Lille Leiolf
Lisa Lie/PONR (NO)   I CLONI
Magnus Myhr (NO)   I det fjerne, Troja
Mette Edvardsen (NO   oslo
Mette Edvardsen (NO)   BLACK
Mette Edvardsen & Matteo Fargion (NO/UK)  Penelope Sleeps
Nela H. Kornetová / T.I.T.S. (CZ/NO/SE/DK)  MINE
Rannei Grenne / Solveig Styve Holte /   Flakkande Røynd 
Heiða Karine Jóhannesdóttir / Anja Lauvdal /  
HAiKw/ (NO)
Spreafico Eckly & Matteo Fargion (NO/UK)  We have to dress gorgeously
Tony Tran & Andreas Leonardsen (NO)  Encryption
Turteatern / Runa Borch Skolseg /  Det siste epos 
Marie Nikazm Bakken / Fredrik Floen 
Verdensteateret (NO)   HANNAH
Verk Produksjoner (NO)   Stalker
Øystein Johansen /   B&K 4ever 
Bunnyhead Productions (NO)
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Formidlingsaktiviteter

Seminarer
«Body and Space» i samarbeid med KHiO og Dansekritikerrørsla, med Snelle Hall, Eiermann,  
Roza Moshtaghi, Ronak Moshtaghi and Rolf Hughes.
«Unveiling the Dark Corners», seminar med Iggy Lond Malmborg, Giséle Vienne, Bernard  
Rimé og Per Ananiassen. 
Working Title – What do we talk about when we talk about art?
Jubileumsbokbad med Verk Produksjoner med Marcus Bøhn, Anette Therese Pettersen,  
Runa Borch Skolseg, Solveig Laland Mohn, Håkon Vassvik, Saila Hyttinen, Fredrik Hannestad, 
Anders Mossling, Hild Borchgrevink, Anders Paulin og Julie Rognved Amundsen. 
 
 
Kunstnersamtaler
Ettersnakk med Florentina Holzinger og Anne-Cécile Sibué-Birkeland etter  
forestillingen Apollon.
Ettersnakk med Ofelia Jarl Ortega og Brynjar Åbel Bandlien etter forestillingen Shredder.
Ettersnakk med Susie Wang og Elin Grinaker etter forestillingen Mumiebrun.
Ettersnakk med Ligia Lewis og Duduzile Mathonsi etter forestillingen minor matter.
Ettersnakk med Jenny Hval og Lasse Marhaug etter forestillingen The Practice of Love.
Førsnakk med kunstnerne bak Det Siste Epos, Runa Borch Skolseg, Marie Nikazm Bakken og  
Fredrik Floen og Elin Grinaker.
Ettersnakk med kunstnerne bak Lille Leiolf, Hildur Kristinsdottir og Eirik Willyson,  
i samtale med Elin Grinaker.
 
 
Åpne samtaler
Åpen samtale i utviklingen av Mia Habib Productions prosjekt How to Die/Inopiné.
3 kollektive samtaler i forlengelse av #metoo.
Åpen samtale med Gunilla Edemo om ikkevoldelig kommunikasjon i likestillingsarbeidet. 
 
 
Debatt
Art under pressure, debatt med Kai Strittmatter, Mohamed Abdi, Hege Ulstein,  
Ricarda Ciontos, Michal Merczynski.
Konflikter i kunst, panelsamtale med kunstnerne i Winter Family, Ruth Rosenthal og  
Xavier Klaine, Wesam Almadani, Anawana Haloba og Helle Siljeholm. 
 
 
Publikumsdeltakelse
Økofilosofisk vandring med Ludvig Uhlbors og kompani.
Afterparty med Listening Party, Ásrún Mágnúsdóttir.
 
 
Boklanseringer
Lansering av Black Box teater publikasjon 2 + 3
Boklansering og samtale: Active Art (Paraguay Press) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filmvisninger 
Paris is Burning 
Filmvisning og kunstnersamtale: Permanent Green Light /  
I samarbeid med VEGA SCENE
 
 
Aktiviteter for barn og unge 
Frøbombeverksted med LATERNA
Danseverksted med Soul Sessions
Collageverksted for barn og voksne
Family Reggae Disco / I samarbeid med Nordic Black Theatre
 
 
Gruppebesøk med egne formidlingsaktiviteter
Gruppebesøk med kunstnersamtale: Nationaltheatrets venner.
Gruppebesøk med diskusjon: KHiO Kostymedesignstudenter.
Gruppebesøk med kunstnersamtale: Elvebakken VGS.
Tegne/collageverksted for elever: Teglverket skole, 5 trinn.
Gruppebesøk med kunstnersamtale: Ibsen senter, UiO.
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Styrets beretning

Selskapets formål
Selskapets formål er å fremme den frie 
scenekunsten i Norge. Selskapet skal, gjen-
nom presentasjon og samarbeidsprosjekter, 
programmere og formidle norsk og interna-
sjonal 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 05.06.19: Suzanne Bjørneboe 
(styreleder), Per Platou, Ine Therese Berg, 
Knut Even Lindsjørn, Kjell Moberg, Huy Le 
Vo (vara) og Astrid Driva Rødsand (vara).

Etter generalforsamlingen den 05.06.19: 
Suzanne Bjørneboe (styreleder), Per Platou, 
Ine Therese Berg, Knut Even Lindsjørn, 
Kjell Moberg, Huy Le Vo (vara) og Thine 
Sletbakk Bugge (vara). 

Styret gjennomførte seks møter i perioden.

Valgkomité
Frem til generalforsamling: Åse Ryvarden, 
Peder Horgen, Birgitte Mandelid. Etter 
generalforsamling: Åse Ryvarden, Sudesh 
Adhana, Birgitte Mandelid.

Ansatte
Teatret hadde i 2019 12 fast ansatte og  
12 deltidsansatte. Til sammen 11,5 årsverk. 
6,7 årsverk i administrasjon. 3 årsverk i  
teknisk avdeling. 1,8 årsverk for ansatte på  
timebasis. I tillegg benyttes frilansere i 
forbindelse med rigg og avvikling av forestil-
linger.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 diskrimine-
ringslovgivningen.

Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Økonomiske forhold
Driftsresultatet er på kr -78.725,– og finans-
resultatet er på kr -15 735,– Årseesultatet i 
2019 er på kr -94.460,– som blir trukket av 
egenkapital.

Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er til stede og 
årsregnskapet for 2019 er satt opp under 
denne forutsetning.

Oslo, 26.02.20

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

Gisèle Vienne. Crowd.

Jenny Hval. The Practice of Love.
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Resultatregnskap
Black Box Teater AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Salgsinntekt 419 880 422 902
Leieinntekter og billettinntekter 1 196 156 1 068 661
Annen driftsinntekt 2 19 626 396 19 992 849
Sum driftsinntekter 21 242 432 21 484 412

Varekostnad 312 972 266 082
Lønnskostnad 3 8 260 042 6 485 926
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 60 168 20 924
Annen driftskostnad 3 12 687 975 14 532 151
Sum driftskostnader 21 321 157 21 305 083
Driftsresultat -78 725 179 329

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0 -394
Annen finansinntekt 13 049 6 777
Annen rentekostnad 28 784 21 684
Resultat av finansposter -15 735 -15 301

Ordinært resultat før skattekostnad -94 460 164 028
Ordinært resultat -94 460 164 028
Årsresultat -94 460 164 028

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 8 0 164 028
Overført til udekket tap 8 94 460 0
Sum overføringer -94 460 164 028

Black Box Teater AS Side 2

Balanse
Black Box Teater AS

Eiendeler Note 2019 2018

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 103 368 163 535
Sum varige driftsmidler 103 368 163 535

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 47 262 47 262
Andre langsiktige fordringer 700 700
Sum finansielle anleggsmidler 47 962 47 962
Sum anleggsmidler 151 330 211 497

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 44 503 24 771

Fordringer
Kundefordringer 6 129 827 903 774
Andre kortsiktige fordringer 289 501 190 965
Sum fordringer 419 328 1 094 739

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 2 522 622 2 001 573
Sum omløpsmidler 2 986 453 3 121 083

Sum eiendeler 3 137 783 3 332 580

Black Box Teater AS Side 3
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Balanse
Black Box Teater AS

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Aksjekapital 5, 8 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Annen egenkapital 8 770 318 864 777
Sum opptjent egenkapital 770 318 864 777
Sum egenkapital 870 318 964 777

Gjeld
Andre avsetninger for forpliktelser 67 000 67 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 529 058 420 669
Skyldig offentlige avgifter 466 201 384 981
Annen kortsiktig gjeld 10 1 205 206 1 495 153
Sum kortsiktig gjeld 2 200 465 2 300 803
Sum gjeld 2 267 465 2 367 803

Sum egenkapital og gjeld 3 137 783 3 332 580

                                        
                                        

Oslo
Styret i Black Box Teater AS

Suzanne Kristine Bjørneboe
styreleder

Knut Even Lindsjørn
styremedlem

Per Platou Selvig
styremedlem

Kjell Susegg Moberg
styremedlem

Ine Therese Berg
styremedlem

Black Box Teater AS Side 4

Plakat for Karen Nikgol. GHETTO JUSTICE.

Plakat for Trajal Harrell. Dancer of the Year.
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Note 2
Offentlige tilskudd 
 
Driftstilskudd   2019   2018
Oslo Kommune   12 300 000  12 100 000
Kulturdepartementet  7 210 000  6 555 000
Annen driftsrelatert inntekt  90 383  850 000
Periodiseringer   0  0
Sum   19 600 383  19 505 000

 
Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
 
Lønnskostnader  2019  2018
Lønninger   6 543 212  5 329 833
Arbeidsgiveravgift  1 058 657  790 477
Pensjonskostnader  409 552  236 806
Andre ytelser   658 173  365 616
Sum   8 669 594  6 722 732
 
 
Gjennomsnittlig antall årsverk: 11,5 
 
 
Ytelser til ledende personer  Daglig leder  Styret
Lønn   746 500  85 000
Annen godtgjørelse

Pensjonsforpliktelser 
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 
 
Revisor 
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 89 450 og annen bistand kr 127 800. Beløpene 
gjelder 2018 og deler av 2019. 

Note 4
Anleggsmidler

   Driftsløsøre, inventar o.l Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.  1 876 980  1 876 980
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler  180 502  180 502
- Avgang solgte anleggsmidler
=Anskaffelseskost 31.12.  2 057 482  2 057 482
 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 1 893 947  1 893 947
= Bokført verdi 31.12.2019  103 368  103 368 
 

Årets ordinære avskrivninger  60 168  60 168
 

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
Selskapet er kun skattepliktig for virksomheten knyttet til kafedriften.

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 økono-
miske 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 forbi-
gående. Gjenvinnbart 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 betaling innen ett 
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 
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. Pen-
sjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med 
lønnskostnader.

Garanti
Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under 
annen kortsiktig gjeld.
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Note 9
Skattekostnad

Selskapet er i utgangspunktet ikke skattepliktig. De driver imidlertid en kafe, hvor de 
kan måtte betale skatt dersom den viser skattemessig overskudd. Kafedriften har i 
de siste årene ikke generert overskudd.

Note 10
Kortsiktig gjeld

   2019 2018
Avsatte feriepenger  728 399 538 339
Avsatt ventelønn  420 866 219 063
Periodiserte kostnader  0 185 060
Annen kortsiktig gjeld  5 941 7 691
Uopptjent inntekt  0 0
Avsetninger til forpliktelser  50 000 545 000
Sum   1 205 206 1 495 153

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 Stemme- 
      andel
Stiftelsen DANSE- OG   50 100,0 100,0 
TEATERSENTRUM
Totalt antall aksjer  50 100,0 100,0

 

Note 6
Kundefordringer 
 
   2019 2018
Kundefordringer  129 827 903 774
Avsetning tap på krav  -17 138 -17 138 
Bokført verdi   112 689 886 636 

 

Note 7
Bundne midler

I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr 302 410,–

Note 8
Egenkapital

 
   Aksje- Annen   Sum 
   kapital egenkapital  egenkapital
Egenkapital 01.01.2019  100 000 864 777  964 777
Årets resultat    -94 460 -94 460
Egenkapital 31.12.2019  100 000 770 318 870 317
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Uavhengig revisors beretning 
Til generalforsamlingen i Black Box Teater AS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Black Box Teater AS. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2019 
• Resultatregnskap for 2019 
• 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 
2019 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. 

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. 

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. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

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

Uttalelse om andre 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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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

HHeennnniinngg  AArrnnee  DDaallsseegggg
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5997-4-370690
IP: 84.213.xxx.xxx
2020-03-10 09:21:45Z
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Foto og bilder

Big Bears Cry Too: Reinout Hiel.
Shredder: Alexandra Olsson.
Vake: Black Box teater.
Vi, folket: Alette Schei Rørvik.
Deep Field: Jon Filip Fahlstrøm. 
Apollon: Radovan Dranga.
Time has fallen asleep in the afternoon sunshine: 
Document Photography – Sydney Biennale.
The Great Outdoors: Istvan Virag.
Artist talk med Ligia Lewis: Istvan Virag.
PEER/BITCH: Sveinn Fannar Jóhannsson.
Arne Næss Gjenoppstandelsen: Kjersti Vetterstad.
The Big Dream: Hampus Berndtson.
The Practice of Love: Lasse Marhaug.
Crowd. Mathilde Darel.
Dancer of the Year: Orpheas Emirzas.
GHETTO JUSTICE: Karen Nikgol.
Listening Party: Owen Fiene.

Black Box teater 
Marstrandgata 8
0566 Oslo

(+ 47) 23 40 77 70 
blackbox@blackbox.no

blackbox.no

Ásrún Magnúsdóttir: Listening Party. 

Black Box teater mottar 
driftstilskudd fra 
Kulturdepartementet og 
Oslo kommune. 




