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Tidslinje 2019
Første kvartal

01.01.19

	Kulturrådet overtok forvaltning av driftsmidler til
Dramas fra Kulturdepartementet.
Teateralliansen tildelt støtte til driften av Dramas.
Dramas tok fullt i bruk det nye systemet for
søknadsbehandling og avregning av royalties.

Andre kvartal

14.03.19

Dramas er representert på Juristenes 		

		

Utdanningssenters årlige kurs i opphavsrett.

01.04.19

	Trine Brembo Stokland ansatt i to års åremål
som daglig leder i Teateralliansen.

Fra april
14.05.19

Utbetaling av royalties via nytt system.
	Årsmøte Teateralliansen: Vedtektsendring for å
åpne for flere organisasjoner.

Tredje kvartal

13.08.19

Møte mellom Dramas-staben og Kulturrådet.

28.08.19

Dialogmøte om nasjonale tilskuddsordninger.

07.09.19

	Dramas deltar på fagseminar i regi av Akershus
amatørteaterråd, Buskerud teater og Norske
historiske spel og holder innlegg om Dramas/
opphavsrett.

Fjerde kvartal

15.10.19 	Dialogmøte om Dramas.
30.10.19 	
Ekstraordinær generalforsamling i
Teateralliansen: navne- og vedtektsendring.
04.12.19 /

Dramas deltar på teaterarkivseminar og møter

05.12.19

med samarbeidspartnere i Bergen.

11.12.19

Årlig møte mellom Dramas og 				

		

Dramatikerforbundet.
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Forord frå styret
Nytenking og utvikling

Vi har lagt bak oss eit år med store organisatoriske
endringar for Dramas. I over fem år prøvde
medlemsorganisasjonane å skape eit interessefellesskap
og samarbeid for heile amatørteaterfeltet gjennom
Teateralliansen. I 2019 innsåg vi at målet dessverre ikkje var
oppnåeleg.
Dette førte til at det vart gjennomført ekstraordinært
Kai Roger Vatne
Styreleiar

årsmøte der det vart gjort vedtektsendringar for å endre
organisasjonen. Teateralliansen vart til Dramas, som
no skal ha fokus på å drifte og utvikle manusbanken og
tilknytta tenester, noko som tidlegare var berre eitt av fleire
arbeidsområde for Teateralliansen. Det teaterpolitiske
interessefellesskapet skal ikkje lenger vere del av
organisasjonen sine oppgåver.
Fordelen med ei slik endring, er at den dyktige
staben i Dramas får betre høve til å konsentrere seg om
arbeidsoppgåvene knytt til handsaming av teatermanuskript
og sørvis til teaterlag. I april vart Trine Brembo Stokland
tilsett som dagleg leiar i eit åremål på to år, noko styret
vurderte som eit viktig organisatorisk grep, for å sikre ei
dagleg leiing av staben, samt resursar til oppfølging av
framdrift og styrearbeidet. Med dette kunne også styret
konsentrere seg om ei meir strategisk tilnærming til
utviklinga av tenestene Dramas tilbyr.
Det som har vore svært positivt i åra med Teateralliansen
er at medlemsorganisasjonane har kome mykje tettare
kvarandre og har fått til eit godt samarbeid. Dette
samarbeidet tek organisasjonane med seg vidare, men via
meir uformelle arenaer.
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Gjennom året er det gjennomført to dialogmøter der tema
var tilskotsordningar i amatørteaterfeltet og utvikling av
Dramas. Kulturrådet deltok på begge møta. Det var eit godt
og breitt oppmøte med engasjerte deltakarar, og det kom
mange innspel både til Kulturrådet på støtteordningar, og
til Dramas på korleis ein bør utvikle seg. Dialogmøta var ein
positiv møteplass for feltet, noko som lovar godt, og styret
vil halde fram med slike møter for å få fleire gode innspel.
Men no er det nye tider i organisasjonen, og arbeid med
ny strategisk plan er ei viktig oppgåve for styret. Styret ser
fram til å kunne bruke tida si på å utvikle Dramas vidare, og
har trua på at Dramas kan bli ei endå betre teneste for feltet.
Til slutt vil eg som styreleiar og på vegne av resten av
styret takke for den gode jobben som blir gjort i staben. Eg
er sikker på at vi med deira kompetanse fortsatt skal kunne
levere gode tenester til amatørteaterfeltet i åra som kjem.
Kai Roger Vatne
Styreleiar

3

Innledning fra daglig leder
Nye takter i Dramas
Dramas er en tjeneste for alle i det norske
amatørteaterfeltet som ønsker hjelp til å skaffe manus eller
fremføringsrettigheter. De siste årene har vi jobbet med å
gi både manussamlingen, system, avtaler og bemanning et
løft.
Digitalisering av saksgang
Trine Brembo
Stokland
Daglig leder

For oss tre ansatte – Rebekka, Arnfinn og jeg – var 2019
året da vi for alvor så fordelene med det nye systemet vårt,
som ble lansert høsten 2018. Heldigital saksgang sparer
tid og papirarbeid. Vi får gode tilbakemeldinger og har
inntrykk av at de som bruker tjenestene til Dramas, stort
sett er fornøyde. Vi opplever også en gledelig økning i antall
fremføringssøknader, fra bortimot 400 i 2018 til 450 i 2019.
Dialogmøte med amatørteaterfeltet
I oktober inviterte vi amatørteaterorganisasjoner,
Kulturrådet, Dramatikerforbundet, dramapedagoger
og rettighetshavere til et møte om Dramas. Etter en
presentasjon av manustjenestens historikk og nåtid,
diskuterte forsamlingen hvordan søkefunksjonen og
manusbasen kan utvikles videre. Dramas fikk innspill fra
både bruker- og opphaverperspektiv som vi kommer til å ta
med i det videre arbeidet.
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Vise fram teaterforestillingene
En etterlengtet funksjon som viser fram kjernen i det Dramas
jobber med, er oversikten over teaterforestillinger klarert via
Dramas. Den ble ferdigstilt i 2019, og klar for å lanseres på
nettsida i 2020 under tittelen Teaterforestillinger.
Vi gleder oss til å utvikle Dramas videre, i samspill med
rettighetshaverne, brukerne og styret. Årets dialogmøter
viser et amatørteaterfelt fullt av kompetanse og
engasjement som bør komme flere til gode.
Trine Brembo Stokland
Daglig leder Dramas
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Organisasjon
Administrasjon
Trine Brembo Stokland er rådgiver for
manus og informasjon i 100 % stilling,
og fra april 2019 ansatt som daglig leder
i to års åremål.

Arnfinn Hagen har jobbet med Dramas i
en årrekke og er ansatt i 50 % stilling som
seniorrådgiver. Han innhenter og sender ut
manus, behandler fremføringssøknader og
lager avtaler om fremføring.
Rebekka Midgaard er jurist og er ansatt
i 100 % stilling som rådgiver for rettigheter.
Hun reviderer avtaler, behandler
fremføringssøknader, lager avtaler om
fremføring og avregner og utbetaler royalties.
Postadresse:
Dramas
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo
Organisasjonsnummer:
916 481 810
www.dramas.no
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Styret i Dramas valgt på årsmøtet 14. mai
Leder

Frode Aleksander Rismyhr, Frilynt Norge, 1 år

styremedlem

Kai Roger Vatne, Noregs Ungdomslag, 2 år

styremedlem

Espen Kvark Kvernbergh, Norsk Amatørteaterforbund, 2 år

styremedlem

Eli Ulvestad, Studieforbundet kultur og tradisjon, 1 år

styremedlem

Kjærsti Gangsø, Studieforbundet kultur og tradisjon, 1 år

varamedlem

Tom Gunnar Børresen, Frilynt Norge, 1 år

varamedlem

Helen Hansen, Norsk Amatørteaterforbund, 1 år

varamedlem

Torbjørn Bergwitz Lauen, Noregs Ungdomslag, 1 år

Styret valgt på ekstraordinært årsmøte 30. oktober
leder

Kai Roger Vatne, Noregs Ungdomslag

styremedlem

Espen Kvark Kvernbergh, Norsk Amatørteaterforbund

styremedlem

Tom Gunnar Børresen, Frilynt Norge

styremedlem

Eli Ulvestad, Studieforbundet kultur og tradisjon

styremedlem

Kjærsti Gangsø, Studieforbundet kultur og tradisjon

varamedlem

Joachim Svendsrød, Frilynt Norge

varamedlem

Helen Hansen, Norsk Amatørteaterforbund

varamedlem

Torbjørn Bergwitz Lauen, Noregs Ungdomslag
Nytt styre ble valgt for perioden fram til ordinært årsmøte 2020.
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Styrets virksomhet
Styret gjennomførte 8 styremøter i 2019. Det ble avholdt
ordinært årsmøte 14. mai og ekstraordinært årsmøte 30.
oktober.
Strategiarbeid, utvikling og omstilling
I perioden fra 2015-2018 forvaltet Teateralliansen
amatørteatermidler og driftet Dramas på oppdrag fra
Kulturdepartementet. Fra 2019 overtok Kulturrådet
forvaltningen av amatørteatermidlene, og Teateralliansen
ble tildelt øremerkede tilskudd utelukkende til driften av
Dramas.
Det ble behov for en snuoperasjon, og ansatt i Dramas,
Trine Brembo Stokland, ble fra april tilbudt to års åremål
som daglig leder av organisasjonen, som fortsatt het
Teateralliansen.
Første halvdel av året var preget av arbeid med å legge
strategi videre. Det ble vedtatt endringer i vedtektene for å
inkludere også regionale aktører og kompetansesenter.Ifølge
strategiplanen vedtatt på årsmøtet skulle Teateralliansen
være en samlende aktør og synlig interessepolitisk stemme
for amatørteaterfeltet og etablere faglige møteplasser som
kan utvikle og styrke feltet. Dramas skulle utvikles til beste
for det lokale amatørteateret.
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Strategiplanen for manustjenesten hadde følgende
inndeling:
1. Styrke den faglige kompetansen
2. Kvalitetssikring av innhold
3. Styrke opplysningsarbeidet
4. Utvide porteføljen av manus
5. Styrke brukermedvirkning
Dialogmøter med amatørtørteaterfeltet
Den 28. august arrangerte styret i Teateralliansen, med
Noregs Ungdomslag som vertskap, et dialogmøte
om nasjonale støtteordninger, med åpen invitasjon til
interesserte i amatørteaterfeltet.
15. oktober arrangerte Teateralliansen dialogmøte
om Dramas, med mange inviterte fra feltet. Det var et
konstruktivt møte med gode og varierte innspill.
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Teateralliansen blir Dramas
På et ekstraordinært årsmøte 30. oktober 2019 vedtok
medlemsorganisasjonene i Teateralliansen å endre navn fra
Teateralliansen til Dramas, og samtidig endre vedtektene
slik at de utelukkende omfatter virksomheten til Dramas.
På det ekstraordinære årsmøtet ble nytt styre valgt fram
til ordinært årsmøte våren 2020. Kai Roger Vatne ble valgt til
ny styreleder.
Formålsparagrafen i de nye vedtektene ble endret slik at
den kun omfatter virksomheten i Dramas:
§1 Føremål
Dramas sitt føremål er å formidle manus og klarere
framføringsrettar for norsk amatørteater.
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Virksomheten i Dramas
Staben i Dramas begynte året med å lage nye rutiner for
fakturering av royalties i nytt system. En bunke på rundt 80
billettregnskap fra søknader mottatt i det gamle systemet
måtte registreres inn manuelt. Vi var ganske selvtilfredse
da vi i april utbetalte den første royaltysummen via Visma
Global.
Fra april gikk Trine inn i stillingen som daglig leder med
nye, administrative oppgaver, og kurs i regnskap og HMS
parallelt med opplæring i Visma Global og lønn.
Møte med Kulturrådet
I august var de tre ansatte i Dramas i møte med Kulturrådet
der de presenterte seg og Dramas. Kulturrådet var interessert
i å høre om ambisjoner og utviklingsplaner for Dramas.
Faglige møter med feltet
Rebekka deltok på vårens kurs i opphavsrett i regi av
Juristenes Utdanningssenter.
7. september deltok Trine med en presentasjon av
Dramas der åndsverkloven var tema, på fagseminaret som
Nettverk for regionale teaterråd, Buskerud Teater og Norske
Historiske Spel arrangerte på Gardermoen. Slike møter
ønsker vi flere av. Rebekka tok i desember turen til Bergen,
der hun rakk både teaterarkiv-seminar på Universitetet
i Bergens jubileum for Teatervitenskap, og fine møter
med samarbeidspartnere i teaterforlaget Songbird og
Vestlandske Teatersenter.
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Dialogmøte om Dramas
Dialogmøtet 15. oktober var en presentasjon av Dramas
på hjemmebane, for en engasjert og variert forsamling.
I tillegg til Dramatikerforbundet – som representerer de
profesjonelle dramatikerne – hadde vi invitert noen av
rettighetshaverne som jobber i og med amatørteaterfeltet,
blant annet i kulturskolen.
Styremedlem Eli Ulvestad innledet med Dramas’ historie,
før Rebekka og Trine fortalte om utviklinga de siste årene.
Med grunnlaget lagt, ser vi fram til å innhente manus mer
systematisk, og fokusere på hva brukerne til Dramas ønsker.
Vi fikk innspill fra flere perspektiv som vi vil ta med oss i den
videre utviklinga av manustjenesten.
Informasjonsarbeid
Det er et stort behov for informasjonsarbeid om
rettigheter og for synliggjøring av manusene vi forvalter
og manustjenesten i seg selv. Vi ble anbefalt å utforske
muligheter for presentasjon av manusene, via manus-apper,
lydklipp og utdrag fra manus. Enkelte savner å kunne kikke
seg rundt i manussamlingen på måfå, andre etterlyser god
treffsikkerhet i søk på roller og sjanger.
Amatørteaterarkivet
Det følger en kulturarv med Dramas, både med
enkeltverkene og helheten, som er et (aldri fullstendig) arkiv
over norsk amatørteaters historie. Kulturen i amatørteaterNorge og frivilligheten er grunnlaget for det vi driver med.
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Dramas – moralsk pekefinger eller nyttig tjeneste?
Dramas har flere roller. Vi skal ivareta rettighetene til de som
skaper manusene og tilby en god tjeneste til de som ønsker
å fremføre manusene. Vi får stadig spørsmål rundt bruken
av åndsverk og hva som er tillatt å gjøre. I en tid da mange
former for åndsverk blir tilgjengelige digitalt, er det viktigere
enn noensinne å øke kunnskapen om opphavsrett. Royalties
utbetalt fra Dramas er nok oftest en ekstrainntekt for
rettighetshaverne, enten de er profesjonelle eller amatører.
Likevel mener vi at Dramas tilbyr en viktig tjeneste, med en
egenverdi utover det som handler om penger.
Tallenes tale
Antallet lese- og fremføringssøknader Dramas behandler har
vært ganske jevnt de siste årene.
I overgangen til nytt system, da brukene måtte registrere
seg på nytt, gikk årlig antall søknader om manus til lesning
ned med ca 300, fra 2887 i 2018 til 2608 i 2019. En viss
nedgang måtte vi regne med når tjenesten sluttet med å
være gratis. Antall lesesøknader har ellers økt de siste årene,
i takt med økt bemanning og raskere ekspedering.
Det er også gledelig å se at antall fremføringssøknader,
som har vært ganske jevn fra år til år, har økt! Fra bortimot
400 i både 2017 og 2018 til 451 i 2019. For Dramas er det et
mål at en størst mulig andel av amatørteaterforestillinger
fremført i Norge, er klarert på forhånd. Om økningen skyldes
større aktivitet, eller at flere klarerer rettigheter enn før, er det
uansett bra.
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Statistikk Dramas per 31.12.19
Manus
Antall manus på server:

ca 2750

Antall nye manus registrert 2019:

ca 90

Avtaler med rettighetshavere1:

ca 30

Brukere/abonnementer
Antall aktive abonnementer per 31.12.192:

428

Antall abonnementer bestilt i 20193:

428

Abonnementer fordelt på type organisasjon:
Amatørteater frivillig:
Fri gruppe (prof./halvprof.):
Skole/kulturskole:

192
49
187

Antall registrerte organisasjoner siden
høst 20184:

906

Antall registrerte personbrukere siden
høst 2018:

1500

Søknader og forestillinger
Antall søknader om manus til lesning:
Antall søknader om manus til
fremføring:
Antall forestillinger klarert i 2019:
Antall manus fremført i 2019:
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2608
451
1197
185

Royalties (inkluderer noteleie)
Royalties avregnet totalt

NOK 3 482 949

Royalties avregnet
til rettighetshavere

NOK 2 925 464

Hvorav kreditert/utbetalt
til rettighetshavere

NOK 2 568 214

Inntekt avregnet til Dramas

NOK

540 025

NOK

144 550
79 450
316 025

Tallet inkluderer:
Abonnement
Andel noteleie 50%:
Royalties 10%:

NOK
NOK

Kommentarer
1.

Som Dramas har skrevet avtale med. I tillegg kommer
avtaler med dramatikere som omfattes av avtalen
Dramas har med Dramatikerforbundet og eksterne
teaterforlag.

2.

41 av disse var fornyelser av abonnement.

3.

Ett abonnement kan ha 5-10 brukere knyttet til seg.

4.

Noen organisasjoner har registrert seg uten å bestille
abonnement, for kun å søke om fremføringsrett.
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De 20 mest klarerte forestillingene i 2019
Nr.

Tittel

Ant.
forest

Forfatter/ komponist/
oversetter

Rettighetshavere

1

Klatremus og de andre
dyrene i
Hakkebakkeskogen

53

Thorbjørn Egner
Christian Hartmann
Per Christian Revholt

Songbird Teaterforlag AS
Per Chr. Revholt

2

Grease

42

Jim Jacobs
Warren Casey

Nordiska ApS
Tom Sterri

Tom Sterri
3

Klatremus og de andre
dyrene i
Hakkebakkeskogen
(kortversjon)

34

Thorbjørn Egner
Christian Hartmann
Per Christian Revholt

Songbird Teaterforlag AS
Per Chr. Revholt

4

Annie

26

Thomas Meehan
Martin Charnin
Charles Strouse

MTI Europe Ltd.
Finn Ludts arv

4

Grease

26

Jim Jacobs
Warren Casey

Nordiska ApS
Henrik Amundsen
Erik Schøyen

Henrik Amundsen
Erik Schøyen
6

Olsenbanden jr. på Rocker’n

23

Arne Lindtner Næss
Svein Gundersen
Bent Fabricius Bjerre

Arne Lindtner Næss
Svein Gundersen
Bent Fabricius Bjerre

7

Mio min Mio

22

Astrid Lindgren
Kristina Lugn
Benny Andersson

Nordiska ApS

Ragnar Olsen
8

Pinocchio

21

Runar Borge
Marianne Mørk
Frode Thingnæs

Runar Borge
Marianne Mørk
Frode Thingnæs’ arv

9

Folk og røvere i
Kardemomme by

20

Thorbjørn Egner
Bjarne Amdahl
Per Christian Revholt

Songbird Teaterforlag AS
Per Chr. Revholt

16

10

Jungelboken

19

Arne Lindtner Næss
Wayne McKnight
Svein Gundersen

Nordiska ApS

10

Legally Blonde The Musical

19

Heather Hach
Laurence O’Keefe
Nell Benjamin

MTI Europe Ltd.
Hilde Skappels arv

Hilde Skappel
12

Narnia - Løven, Heksen og
Garderobeskapet

18

Adrian Mithell
Shaun Davey

Nordiska ApS
Kristin Søhoel

Kristin Søhoel
12

Ulven (og geitekillingene)

18

Ragnar Olsen
Tyra Tønnesen
Åsmund Flaten

Nordiska ApS

14

Musikalen Skjønnheten og
Udyret

17

Herman Jørgenrud
Arnstein Roch Øverland

Herman Jørgenrud
Arnstein Roch Øverland

15

Trollmannen fra Oz

15

L. Frank Baum
Erlend Rødal Vihagen

Erlend Rødal Vikhagen

16

Spamalot

14

Eric Idle
John Du Prez
Neil Innes

Nordiska ApS
Teodor Janson

Teodor Janson
16

Trollmannen fra Oz

14

Margrethe Beck Heien

Margrethe Beck Heien

18

Jesus Krist Superstar

13

Tim Rice
Andrew Lloyd Webber

Nordiska ApS
Songbird Teaterforlag AS

Bjørn Endreson
18

Little Shop of Horrors

13

Howard Ashman
Alan Menken

Einar Schankes arv
Alfred Næss’ arv

Einar Schanke
Alfred Næss
20

Hair

12

Gerome Ragni
James Rado
Galt MacDermot
Håkon Qviller

17

Nordiska ApS
Håkon Qviller

Samarbeidspartnere
Nordiska ApS
Colombine Teaterförlag
Teaterforlaget Songbird AS
Folmer Hansen Teaterförlag AB
Teaterförlag Arvid Englind AB
Dansk Teaterforlag
Music Theatre International (MTI) Europe
2entertain Norge
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk Kulturskoleråd
Drama- og teaterpedagogene
Nasjonalbiblioteket
Amatörteaterns Riksförbund
Noregs Ungdomslag
Norsk amatørteaterforbund
Frilynt Norge
Studieforbundet kultur og tradisjon
Norsk Musikkforlag
TONO
Norske Historiske Spel
OsloMet (teaterbibliotekar og regilinja)
Kulturrådet
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Dramas i felten
Fra skrivebord til scenegulv – og tilbake
På dialogmøtet om Dramas 15. oktober deltok blant andre
manusforfatterne og teaterpedagogene Margrete Bratberg
og Karoline Meyer. Gjennom et mini-intervju med disse to
ønsker vi å gi et innblikk i hvordan noen av rettighetshaverne
arbeider seg frem til et manus.
Margrete og Karoline er to av manusforfatterne som har
beriket Dramas sin manusbase de siste årene, med stykker
som «Jakten på sølvet – en undervannsmusikal», «HOOD
Margrete Bratberg

– en annen historie om Robin fra Nottingham», «ALICE –
veien blir til mens du går deg vill» og «OZ» – og de har flere
spennende manus på vei.
Skriveprosess i samspill med unge utøvere
For Margrete og Karoline går arbeidet med å skape et
manus og å undervise teaterelevene hånd i hånd. Prosessen
tar utgangspunkt i gruppen de jobber med og en tematikk

Karoline Meyer

pedagogene tenker vil være interessant.
Noen av stykkene bygger på gamle frigitte verk, hvor
essensen i manuset brukes til å skape en ny historie. Noen
kjente karakterer får bli med videre – noen nye legges til,
karaktertrekk forsterkes og tilpasses samtiden, men mest av
alt tilpasses de gruppen og elevene.
Ideen og teksten starter ved skrivebordet, men retningen
peiles ut ved at pedagogene tidlig i prosessen presenterer
ideen for teatergruppa. Det er elevene selv som best vet hva
som fenger – og som har noe de ønsker å fortelle.
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Manus og musikk tilpasset barne- og ungdomsgrupper
Det brakte oss over til hvorfor pedagogene så et behov for å
skrive ny dramatikk. Margrete og Karoline etterlyste manus
tilpasset barn og ungdom, hvor nettopp disse aktørene
skulle spille hovedrollene og fremføre musikken.
Etter at manus-ideen blir presentert for og testet ut på
elevene, sitter forfatterne igjen med viktig stoff, vinklinger
og ønsker fra de som skal fortelle historien på scenen. Dette
tar de med seg tilbake til skrivebordet. Prosessen stopper
ikke der, men sjongleres fra skrivebord til «gulv» helt frem
til premiere. I noen tilfeller leveres ikke et ferdig manus før
teppet går ned etter siste forestilling.
Dramas setter stor pris på arbeidet Margrete og Karoline
gjør, og synes det er fint at barn og unge over hele landet
kan benytte seg av deres tekster som vi får ha tilgjengelig i
manusbasen vår.
Vi gleder oss til at flere spennende historier fra disse to
vil formidles på scener i tiden fremover!

Rebekka Midgaard
Rådgiver
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Teaterseminar og faglig samarbeid i Bergen
I desember 2019 dro jeg til Bergen for å delta på
Teatervitenskap sin jubileumsmarkering ved Universitetet i
Bergen.
Det var 50 år siden de første teatervitenskapsstudentene
inntok Bergen og i den anledning ble det åpnet en utstilling
Rebekka Midgaard
Rådgiver

«TEATERARKIVET. Teaterhistorie – forestillingsanalyse
– kunstnerisk inspirasjon» og arrangert en seminarrekke
«Teatervitenskap mellom arkiv og samtidsteater».
Det var interessante og innholdsrike foredrag, som
igjen beviste og forsterket behovet for å innhente, bevare
og dele manus og materiale fra teateret, alt fra amatør- til
profesjonell virksomhet.
Da jeg var i Bergen fikk jeg også besøkt Teaterforlaget
Songbird, en av Dramas nære samarbeidspartnere, og
Vestlandske Teatersenter.
Songbird representerer Thorbjørn Egners arvinger, og
klarerer rettighetene for Egners verk på det profesjonelle
feltet, mens Dramas administrerer amatørrettighetene. Det
var fint å få en oppdatering på arbeidet de gjør, og lagt planer
for hvordan vi på best mulig måte skal klarere rettigheter for
Egners mest kjente og spilte verk det kommende året.
Vestlandske Teatersenter er en sentral aktør på
amatørteaterfeltet i Bergen. Som aktive brukere av Dramas
er de fornøyde med de nye løsningene vi tilbyr.
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I likhet med deltakerne på dialogmøtet i oktober så de
behovet for mer informasjon vedrørende Dramas og våre
tjenester.
De var blant annet ikke kjent med at Dramas er
interessert i å få tilsendt nyskrevne manus som teaterlærere
produserer til sine grupper, og de så et stort behov for at
aktører på amatørteaterfeltet blir minnet på – og informert
om kravene til fremføringsrett og plikten til å betale royalties
ved anvendelse av andres åndsverk.
Vi avtalte derfor at vi i løpet av det neste året skulle
forsøke å komme tilbake til Bergen, og at VT i den anledning
kunne samle de ulike aktørene som driver med amatørteater
i området, slik at Dramas kan promotere og informere om de
tjenestene vi tilbyr.
Rebekka Midgaard
Rådgiver
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Tilskudd og økonomi
Tilskudd fra Kulturrådet for 2019
Kr 2 300 000 tildeles til driftskostnader knyttet til Dramas
manusbank i 2019.
Restmidler fra Teateralliansen og Dramas ble overført fra
tidligere år og er en del av egenkapitalen til Dramas. Det kan
være aktuelt å investere noen av midlene i videre utvikling av
Dramas.
Inntekt fra driften av Dramas
Avregnet inntekt til Dramas:

NOK

540 025

Dette inkluderer 10 % andel av avregnet royalties og 50 %
av noteleie, samt inntekten fra abonnement.
Fordeling:
Abonnement
Andel noteleie 50%:
Royalties 10%:

NOK
NOK
NOK

144 550
79 450
316 025

Inntekten i 2019 er større enn budsjettert. 2019 var et
«oppstartsår» med abonnement og nytt system, som gjorde
det vanskelig å anslå inntekt på forhånd. Inntekten fra
royalties omfatter også noen billettregnskap fra 2018 (for
søknader mottatt i gammelt system) som ble fakturert først
i 2019.
Videre drift i 2020
På grunn av koronasituasjonen som oppsto i mars 2020
har amatørteaterfeltet måttet avlyse mye planlagt aktivitet.
Innen utgangen av april 2020 hadde Dramas fått melding om
flere enn 100 utsatte eller avlyste amatørteaterproduksjoner.
Dette vil påvirke både drift og inntekt for Dramas i 2020.
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Forventet inntekt
Kulturrådet har uttalt at de ikke vil kreve tilbake støtte for
aktivitet i 2020 som ble avlyst på grunn av korona.
Dramas har for 2020 budsjettert med en inntekt på
kr 350 000 fra salg av abonnement og andel av royalties
og noteleie.
Til tross for lavere inntekt enn budsjettert, regner vi
med at Dramas vil klare seg ved hjelp av oppsparte midler
fra tidligere år. Kostnader til møter og reiser blir lavere, og vi
håper at amatørteateraktiviteten vil øke noe mot slutten av
året og i 2021. Behovet for tjenestene til Dramas forsvinner
ikke, selv om forestillingene akkurat nå må vente. Vi er glade
for å se at amatørteaterfeltet legger planer fram i tid.
Digitalt informasjonsarbeid og teknisk utvikling
Reiser, fysiske møter og informasjonsarbeid må vente.
I stedet kan informasjon om Dramas og rettigheter spres
digitalt, både ved at vi inviterer til dialogmøter på nett, og
ved at vi produserer informasjonsmateriell for bruk i digitale
kanaler. Dette er også ei tid da det er naturlig å jobbe med
utvikling av de tekniske løsningene for søk i manusbasen
og formidling av manus.
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Legally signed by
Kjærsti Evjen Gangsø
15.05.2020
Legally signed by
Eli Marlen Ulvestad
15.05.2020
Legally signed by
Trine Brembo Stokland
15.05.2020
Legally signed by
Kai Roger Vatne
15.05.2020
Legally signed by
Espen Kvark Kvernbergh
15.05.2020
Legally signed by
Tom Gunnar Børresen
16.05.2020

Årsregnskap 2019
Dramas
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
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Dramas
Resultatregnskap 1.1. - 31.12.
Note

2019

2018

Driftsinntekt og driftskostnad
Offentlig tilskudd

5

2 300 000

0

Inntekt Dramas

6

540 024

68 000

2 840 024

68 000

Sum driftsinntekt
Lønnskostnad

2

-1 684 023

0

Annen driftskostnad

2

-895 506

-1 806

-2 579 529

-1 806

260 495

66 194

18 277

11

-128

-5

18 149

6

278 644

66 200

278 644

66 200

Opplysninger om:
Til/fra annen egenkapital

278 644

66 200

Sum

278 644

66 200

Sum driftskostnad
Driftsresultat
Finansinntekt og finanskostnad
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Finansresultat
Ordinært resultat

Årsresultat

4
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Dramas
Balanse per 31.12.
Note

2019

2018

EIENDELER

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

7

59 788

526 740

59 788

526 740

1 344 226

55 750

Sum omløpsmidler

1 404 015

582 490

SUM EIENDELER

1 404 015

582 490

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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3

Dramas
Balanse per 31.12.
Note

2019

2018

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

720 785

442 141

Sum opptjent egenkapital

720 785

442 141

720 785

442 141

23 532

0

Sum egenkapital

4

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter

3

98 767

0

6, 7

560 931

140 349

Sum kortsiktig gjeld

683 230

140 349

Sum gjeld

683 230

140 349

1 404 015

582 490

Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo
Styret i Dramas

Trine Brembo Stokland

Kai Roger Vatne

Espen Kvark Kvernbergh

daglig leder

styreleder

styremedlem

Tom Gunnar Børresen

Eli Ulvestad

Kjærsti Gangsø

styremedlem

styremedlem

styremedlem
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder. Særreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik
valgadgang.
Inntekts- og kostnadsprinsipper
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være opptjeningstidspunktet for
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme
periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
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 og
utover dette foretas en uspesifisert avsetning for å dekke påregnelig tap.
Skatt
Organisasjonen er ikke skattepliktig.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2019
1 384 585
183 257
111 744
4 438
1 684 023

2018
0
0
0
0
0

Selskapet har i 2019 sysselsatt 2,5 årsverk.
Pensjonsforpliktelser
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Organisasjonens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Sum

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 0.

Daglig leder
564 351
45 983
610 334

Styret
0
0
0

Note 3 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 50 946.

Note 4 Egenkapital
Annen egenkapital Sum egenkapital
442 141
442 141
442 141
442 141

Pr. 31.12.2018
Pr. 01.01.2019
Årets resultat
Pr. 31.12.2019

278 644
720 785

278 644
720 785

Note 5 Offentlig tilskudd
Dramas er i 2019 bevilget NOK 2 300 000 i tilskudd fra Kulturrådet.

6 Inntekter Dramas
Royalties og noteleie

Rettighetshavere

Avregnet royalties
Kreditert/utb. royalties
Avregnet beløp feil trukket
Saldo pr. 31.12.19

2 925 464
- 2 549 600
- 18 614
357 250

Dramas

557 485
- 36 074
18 614
540 025

Samlet

Dramas beholder 10 % av avregnet royalities og 50 % av noteleie, de restrende midlene går til
rettighetshaverne.
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3 482 949
- 2 585 674
0
897 275

Note 7 Sammenheng kundefordringer og gjeld rettighetshaverne
Annen kortsiktig gjeld
Avregnet, ikke kreditert royalties til rettighetshavere
Fordeling:
Andel avregnet, ikke utbetalt, bet. av kunde
Andel avregnet, ikke utbetalt, åpne poster kunder

357 250
332 857
24 419

Sum fordeling

357 276

Royalties opptjent før 2019
Sum gjeld rettighetshavere

34 082
391 358

Feriepenger og påløpt aga på feriepenger
Sum annen kortsiktig gjeld

169 573
560 931

Denne noten må ses samlet med note 6. Gjeld til rettighetshaverne pr. 31.12.19 er på kr. 391 332. Diff. på kr.
26 i oppstillingen her skyldes øredifferanser.

Kundefordringer
Rettighetshavere
Dramas
Åpne poster kunder abonnement
24 419
Åpne poster kunder royalties
Andel åpne poster forskuttert betaling til
rettighetshavere
22 912
Royalties opptjent i 2019
- 18 209
Sum kundefordringer
29 122

31

23 250
7 417

30 667

Sum

59 789
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