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Årsmelding 2021

§1 Føremål
Dramas sitt føremål er å formidle manus og
klarere framføringsrettar for norsk amatørteater.
(Fra vedtektene for Dramas, stifta 17.12.2015,
endra 31.10.2019.)

Medlemsorganisasjoner i Dramas
Frilynt Norge
Noregs Ungdomslag
Norsk Amatørteaterforbund
Studieforbundet kultur og tradisjon

Fotografi: Fredrik Elfstrand
Teaterlaget i BUL Oslo
«Blood on Ice» av Sofia Fredén
«Jorda rundt på 80 dagar» av Bengt Ahlfors fritt
etter Jules Verne, oversatt av Svein Erik Brodal

Grafisk produksjon: VOOKAL
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TIDSLINJE

Første kvartal
•

To styremøter via nett

•

Statusmøte med Emagine om utvikling av system og nettside

•

Nettmøter i nordisk manusprosjekt (som ble til «Hugin/Munin»)

•

Nettmøte/webinar om dialektbruk, musikk og streaming med
Noregs Ungdomslag

•

Nettmøte/webinar om Dramas med Norsk Amatørteaterforbund

•

Rebekka gjennomførte HMS-kurs for verneombud

Andre kvartal
•

Digitalt årsmøte Dramas

•

Ett digitalt og ett fysisk styremøte

•

Prosjektmøte nordisk manusprosjekt Hugin/Munin

•

Digitale møter i «den norske delegasjonen» i Hugin/Munin

•

Faglig påfyll: Trine på digitalt lederkurs

•

Nettmøte/webinar om Dramas med Lillelørdag (HATS/
Vestlandske teatersenter m.fl.)

•

Faglig påfyll: Rebekka på det årlige opphavsrettskurset i regi
av Juristenes Utdanningssenter

•
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Nettmøte/webinar om Dramas med Frilynt Norge
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Tredje kvartal
•

Styremøte

•

Flere møter i Hugin/Munin, utlysning av manusprosjekt
i Norge, Sverige og Finland

•

Møte med Teaterforlaget Songbird

•

Faglig påfyll: Arbeidsvisning «I desse dagar» av Ingrid
Jørgensen Dragland, Dramatikkens Hus

•

Sosialt påfyll: utsatt sommermiddag for de ansatte, avlyst

•

Rebekka og Trine på Teaterdagene på Lillehammer

•

Møter i den norske delegasjonen Hugin/Munin:
Valg av dramatiker!

•

Faglig påfyll: Tolvskillingsoperaen av Bertolt Brecht/Kurt
Weill på Det Norske Teatret. Avlyst pga streik

Fjerde kvartal
•

Fysisk styremøte

•

Digitalt møte mellom Dramas og Kulturrådet

•

Webinar om Dramas med Nettverk for regionale teaterråd

•

Første dramatikermøte (digitalt) for norske, svenske og
finske dramatikere i Hugin/Munin

•

Faglig påfyll: Lansering Ung Tekst 2021 med Unge Viken
Teater, forestilling «Tivoliland» av Håkon T. Nielsen på
Vega Scene

•

Vurdering av manus for oversettelse

•

Forberedelser for å fjerne abonnementsløsning

•

Teater/faglig påfyll: «De må føde oss eller pule oss for å
elske oss» av Camara Lundestad Joof på Torshovteatret

•

Pålegg om hjemmekontor

•

Planlagt faglig/sosialt påfyll: «Tolvskillingsoperaen» av
Bertolt Brecht/Kurt Weill på Det Norske Teatret. Kansellert

•

Engasjerer byrå Rein Design (VOOKAL) for design
og kommunikasjon.
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MELDING OM STYRETS ARBEID

Siden 2020 har det vært et mål å involvere styremedlemmenes

Fra flere hold ytres det ønske om å utvide tjenestene til Dramas,

faglige kompetanse i utviklinga av Dramas. Styret og de ansatte

ved å tilby dramaturgtjeneste og kvalitetssikrede oversettelser

har ønsket seg en fysisk samling med tid til faglig fordypning.

av manus. Dette vil kreve finansiering og økt bemanning.

Av hensyn til smittevern måtte likevel de fleste styremøtene
gjennomføres digitalt.

Sommeren brakte lettelser i koronasmitte og restriksjoner.
I juni kunne endelig styret og de ansatte møtes fysisk i Øvre

Nordisk samarbeid
I februar drøftet styret hvilken rolle Dramas bør og kan
spille i det nordiske samarbeidsprosjektet for å skaffe gode
manus til barn og unge. Prosjektet ble initiert av svenske
Amatörernas Riksförbund (ATR), finske Labbet og Finlands
Svenska Ungdomsförbund. For at Dramas skulle kunne delta,
var det behov for å finne flere norske samarbeidspartnere.
Styremedlem Janne Aasebø Johnsen påtok seg, på vegne av
Norsk Amatørteaterforbund, ansvar for prosjektledelse i «den
norske delegasjonen» av Hugin/Munin. Samtidig ble Frilynt
Norge og Noregs Ungdomslag med i samarbeidet.
Utvikling av tjenesten Dramas
Styret har drøftet prioriteringer for utvikling av manusbasen og
tjenesten. Det ble diskutert om Dramas skal være et generelt
arkiv for norsk amatørteater, og om manusbasen bør utvides
til å omfatte flere typer manus enn i dag. Styremedlem Egil
Johansen kjenner spelfeltet godt og tok initiativ til å innhente
spelmanus med overføringsverdi for amatørteaterfeltet.
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Slottsgate. Etter et besøk på Dramas-kontorene diskuterte
styret hvordan midlene til oversettelse best kan brukes til
et prøveprosjekt. Dramas skal ivareta rettighetshavere og bør
tilby oversetterne et akseptabelt honorar. Styret anslår at de
tildelte midlene vil rekke til oversettelse av et eller to manus.
Dramas jobber etter en treårig strategi. Det kan være
utfordrende å legge langsiktige planer når Dramas søker
om driftsstøtte fra år til år, og tildelingen kommer først idet
årsmøtet avholdes i mai. På denne måten kommer planlegging
og gjennomføring på etterskudd.
Etter sommeren reviderte styret årets budsjett, tilpasset til
lavere aktivitet i amatørteaterfeltet, mindre egeninntekt og
begrensninger i reise- og møtemuligheter.
Styret ønsker at Dramas driver målrettet informasjonsarbeid
for å nå de i amatørteaterfeltet som ikke bruker Dramas i dag.
Styret har også bidratt med forslag til samarbeidspartnere.
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Styremedlem og dramatiker Jesper Halle foreslo at Dramas
kan arrangere skriveseminar der de som skriver manus i
amatørteaterfeltet kan lære fra profesjonelle dramatikere
og dramaturger, som et ledd i kompetansetutvikling i feltet
– og på sikt, forbedring av manusbasen.
Endring i driftstøtteordningen
For 2020 og 2021 søkte Dramas Kulturrådet om driftstøtte
til manusbanken utenom de vanlige støtteordningene. Før
sommeren fikk vi beskjed om at Dramas fra søknadsfristen
i desember 2021 skulle flyttes over til samme ordning som
de andre amatørteaterorganisasjonene. Dette ble gjort for å
forenkle forvaltningen av støtte.
Kulturrådet gjorde det klart at Dramas måtte avvikle
abonnementsmodellen innen 2022 for å møte retningslinjene
for den nye driftsstøtteordningen. Styret tok stilling til dette
på årets siste styremøte i november, og påpekte i et brev til
Kulturrådet at de ville ha forventet en høring i forkant av en slik
endring av retningslinjer.
Fjerningen av abonnementet erstattet en planlagt forenkling
og økt satsning på abonnement. Ifølge Kulturrådet kan Dramas
forvente å bli kompensert for bortfallet av abonnementsinntekter, via driftstilskuddet.
I et normalt år med mye amatørteateraktivitet utgjør ikke
abonnementsinntekten størstedelen av egeninntekten til
Dramas – det gjør andelen av innkrevde royalties og musikkleie.
Å ha en viss egeninntekt har vist seg å være en nødvendig
trygghet og buffer mens vi venter på tildeling av driftsstøtte.
Den gir også organisasjonen et handlingsrom i arbeidet med å
utvikle tjenesten.
Framtidsplaner og ambisjoner
Selv om de siste par årene har vært spesielle, har styremøtene
i Dramas vært preget av faglig engasjement, optimisme og
vilje til utvikling. Det er påbegynt manusfaglig samarbeid
mellom styret og amatørteaterorganisasjonene som lover
godt. Utfordringen blir å prioritere tiltak som skal gjøre Dramas
til en enda bedre manus- og rettighetstjeneste i framtida.
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INNLEDNING FRA
DAGLIG LEDER

Vi håpet at 2021 skulle bli et mer normalt år for amatør-

gjennomført den ene forestillingen med barneteatergruppa i

teateret, mindre preget av smitte og restriksjoner. Antall utsatte

ei korona- og karanteneprega nordnorsk bygd – når stadige

og avlyste forestillinger og endrede avtaler om fremføring

utsettelser hadde ført til at hun glemte å søke i god tid.

Dramas håndterte, tyder på stort pågangsmot, men også
skuffelser og tilbakeslag.

Vi har også lært å sette pris på mulighetene som ligger i
de digitale møteplassene. Dramas gjennomførte utover 2021

Av alle fremføringssøknadene Dramas behandlet i 2021, er det

nettmøter med både generell informasjon om manustjenesten

211 produksjoner som på et eller annet vis har blitt fremført,

og spesifikke tema, i samarbeid med regionale og nasjonale

eller skal fremføres. (Mange søker litt frem i tid – så dette

amatørteaterorganisasjoner.

tilsvarer ikke antall fremførte produksjoner dette året.)
Digitalt samarbeid med amatørteaterfeltet i Sverige og Finland
Oversikten over kommende og gjennomførte teaterforestillinger

førte også til at samarbeidsprosjektet Hugin/Munin ble sjøsatt.

(et år bakover i tid) finner du via lenken Teaterforestillinger i

Høsten 2021 lyste Dramas ut midler til en norsk dramatiker

toppmenyen på dramas.no.

som fikk i oppdrag å utvikle manus i dialog med målgruppa,
nemlig barn og unge i alderen 9-15. I denne årsmeldinga kan

Som mange andre ble vi tre ansatte i Dramas vant til hjemme-

du lese mer om prosjektet og dramatikeren som ble valgt ut,

kontor, avbrutt av sporadiske turer til kontoret for å sjekke

Maria Petronella Muri Nygren!

postkassen, møte kollegaer ute av karantene og vanne de
forpinte kontorplantene. Høsten 2021 kom med ny giv,

Antall bestilte manus til lesing nådde nye rekorder dette året.

etterlengtede kontordager og noen få teaterforestillinger,

Vi tar det som et lovende tegn på at Dramas og amatør-

før året ble avsluttet med omikron-avlyst julebord og tidlig

teaterfeltet snart kan skifte fra hjemmekontorets joggebukse

juleferie for Osloskolen.

til glitterkostyme på scenekanten!

Hurra for at vi har digitalisert saksgangen i Dramas for noen
år siden! Det har gjort oss fleksible, sånn at vi kunne snu
på hælen og hjelpe instruktøren som så gjerne skulle fått
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ORGANISASJON
Medlemsorganisasjoner i Dramas
Frilynt Norge
Noregs Ungdomslag
Norsk Amatørteaterforbund
Studieforbundet kultur og tradisjon

Styret i Dramas
Styret valgt på årsmøtet 19.05.2020:
Leder
Eli Ulvestad			
Styremedlem
Kristin Saltkjelvik			
Styremedlem
Tone Runsjø			
Styremedlem
Egil Johansen			
Styremedlem
Jesper Halle			
Varamedlem
Kai Roger Vatne			
Varamedlem
Janne Aasebø Johnsen			
Varamedlem
Joachim Svendsrød			

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Styret etter årsmøtet 20.05.2021:
Leder
Eli Ulvestad 			
Styremedlem
Kristin Saltkjelvik			
Styremedlem
Janne Aasebø Johnsen			
Styremedlem
Egil Johansen			
Styremedlem
Jesper Halle			
Varamedlem
Kai Roger Vatne			
Varamedlem
Joachim Svendsrød			
Varamedlem
Frida Oline Johansen Winther			

Valgt for 2 år til 2022
Valgt for 2 år til 2022
Valgt for 2 år til 2023
Valgt for 2 år til 2023
Valgt for 2 år til 2022
Valgt for 1 år til 2022
Valgt for 1 år til 2022
Valgt for 1 år til 2022

Styret er siden årsmøtet i 2020 satt sammen ut fra de enkeltes faglige kompetanse og erfaring. Valgkomiteen ønsket å få
ulike perspektiv fra aktuelle fagmiljøer med i styret for å styrke Dramas. Samtidig er medlemsorganisasjonene representert
ved varamedlemmene i styret.

Ved årsmøtet 2020 innførte Dramas styrehonorar etter disse satsene:
Leder: kr 15 000 i årlig honorar.
Styreleder og styremedlemmer (vara ved deltakelse): kr 1 500 pr møte.
Styreleder og styremedlemmer (vara ved deltakelse): Dekning av reise- og oppholdsutgifter etter regning.
Dramas utbetalte kr 63 999,- i styrehonorar for 2021, for 6 avholdte styremøter.
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ADMINISTRASJON

Arnfinn Hagen

50 % stilling

Seniorrådgiver rettigheter

Rebekka Midgaard

100 % stilling

Rådgiver rettigheter og royalties

Trine Brembo Stokland

100 % stilling

Daglig leder

Foto: privat
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AKTIVITETEN I DRAMAS
Den daglige driften i Dramas
– Sende ut manus til lesning
– Sende ut noter og musikk til fremføring av musikkteater
– Behandle søknader om fremføringsrett, utarbeide avtaler
– Fakturere billettregnskap og musikkleie og samtidig avregne royalties til rettighetshavere
– Utbetale royalties til rettighetshavere når teatergruppa har betalt faktura
– Korona-relaterte utsettelser og avlysninger; endringer av kontrakter
– Inngå avtaler med nye rettighetshavere og innhente nye manus

Drift av manustjenesten og nettmøter
Foruten den vanlige driften har Dramas drevet informasjonsarbeid, så godt det har latt seg gjøre med smittevern
og koronarestriksjoner.
I samråd med eierorganisasjonene til Dramas og andre teaterorganisasjoner arrangerte vi flere nettmøter for å presentere tjenestene
til Dramas. Digitale møter har gitt oss kontakt med nye og gamle brukere av Dramas. For oss er det nyttig å få innblikk i hva som er
viktig for brukerne våre og hva Dramas bør ta hensyn til i videre utvikling av tjenesten. Også 2021 bar preg av avlyste og utsatte
produksjoner på grunn av koronarestriksjoner, og de ansatte har måttet bruke mye tid på dette.

Nye manus
Tilskudd av nye manus til basen får Dramas både fra profesjonelle dramatikere og de som skriver selv i amatørteaterfeltet. I 2021 fikk
vi blant annet manusene fra den siste runden i Den Unge Scenen (DUS). Arbeidet med å synliggjøre aktuelle manus er viktig, både
via utvikling av manussøket, presentasjoner på egen nettside og posting i sosiale medier. Dramatikerforbundet sender nyhetsbrev om
Dramas til medlemmene sine, noe som har ført til at både nye og kjente dramatikere ble minnet på å sende sine manus til Dramas.

Hugin/Munin: Samarbeid om å utvikle manus for barn og unge
Sammen med norske, svenske og finlandssvenske amatørteaterorganisasjoner deltar Dramas i 2021–2023 i et nordisk samarbeid
for å utvikle og formidle manus tilpasset barnegrupper i alderen 9-15 år. Eldre ungdom som spiller teater har et tilfang av nye
manus via Den Unge Scenen (DUS) og tilsvarende nordiske prosjekter, men de yngste amatørskuespillerne trenger også nyskrevne
teaterstykker som passer for dem, berører dem og gir dem kunstneriske utfordringer. Å skrive for barn krever en egen forståelse, og
vi tror at manuset blir best når det skrives i dialog med målgruppen.
Høsten 2021 ble prosjektet utlyst i de tre landene. Dramas tok seg av utlysningen i Norge, og til fristen 12. september kom det
inn hele 42 søknader!
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Norsk Amatørteaterforbund og Frilynt ønsket å bidra med egenfinansierte manus til prosjektet. Forfatter og dramatiker Janne Aasebø
Johnsen er styreleder i NATF og styremedlem i Dramas. Hun har både tatt ansvar for prosjektet og skrevet et manus for NATF sin
regning. Med bakgrunn i mangfolds- og teaterprosjektet Kulturhjerte har Janne i samspill med ungdommer utviklet et manus som blir
en del av Hugin/Munin. Hun skal også jobbe med den planlagte metodeboka.

Utvalgt norsk dramatiker: Maria Petronella Muri Nygren
Blant mange kvalifiserte og interessante søkere pekte Maria seg ut som en kandidat med relevant erfaring, fine ideer og stort
engasjement. Hun har skrevet flere teaterstykker der barn og unge er skuespillere og/eller publikum. I søknaden sin beskrev Maria
hvordan hun utvikler manus med utgangspunkt i barns ideer.
I oktober hadde de svenske, norske og finlandssvenske dramatikerne i prosjektet sitt første dramatikertreff for å utveksle erfaringer,
ledet av finske Labbet. Skrivearbeidet foregår mellom oktober 2021 og april 2022.
I 2022-2023 får utvalgte barneteatergrupper spille manusene, som vil oversettes mellom svensk og norsk. Det planlegges også
en konferanse i Helsingfors i april 2023 og utgivelse av en metodebok som dokumenterer prosjektet.

Aktører i Hugin/Munin-prosjektet
Dramas, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund utgjør den norske prosjektgruppa for Hugin/Munin.
Amatörteaterns Riksförbund (ATR) har tatt prosjektlederansvar for det nordiske fellesprosjektet. Fra Sverige deltar også Ung
Teaterscen. Fra Finland deltar Labbet og Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU).
Prosjektet er finansiert av Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt.
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Oversettelse av manus til Dramas
Da tilskuddet fra Kulturrådet kom i mai, fikk Dramas en pott på kr 50 000,- til oversettelse av manus. Vurderingen av hvilke
manus som bør prioriteres oversatt, landet på at vi i første omgang så etter spillbare stykker for barn og unge. Over sommerferien
startet de ansatte med å innhente tips om gode manus fra nordiske samarbeidspartnere, først og fremst svenske Amatörteaterns
Riksförbund (ATR).

Foto: Ivar Ødegaard (Norsk Amatørteaterforbund)

Teaterdagene på Lillehammer 17.–19. september 2021
Dramas var så heldig å få delta på Norsk Amatørteaterforbund (NATF) sine Teaterdager denne helgen. Etter et hvileår for
festivalen grunnet pandemi i 2020 var det en ivrig, engasjert og lærelysten gjeng som møttes på Lillehammer, og vi fikk anledning
til å introdusere oss selv og Dramas tjenester, delta på kurs og se teater fysisk! Etterlengtet etter lange perioder med nedstengning.
Deltakerne ble kurset i fortellerteater, Sanford Meisner-teknikk, «fra idé til forestilling», manusutvikling og improvisasjon. På lørdag
ble det avholdt NM i teatersport og på søndag fikk vi en smakebit fra de ulike kursene.
Turen til Teaterdagene etterlot ingen tvil om at det fortsatt er i liv i amatørteatrene rundt om i Norge! Dramas gleder seg spesielt til å
se resultatene av nye manus som ble skapt i løpet av helgen, og ser allerede frem til neste års Teaterdager 16. – 18. september 2022.
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STATISTIKK
Manus		
2021
2020
Antall manus i basen		
2 952
2 865
Antall nye manus		
87
115
		
Avtaler		
2021
2020
Avtaler med nye rettighetshavere		
23
25
		
Søknader behandlet		
2021
2020
Fremføringssøknader 		
316
318
Lesesøknader		
3 078
2 876
			
Fremføring klarert		
2021
2020
Antall manus klarert for		
157
159
Antall forestillinger klarert		
1 137
965
		
Varsel om endringer pga korona		
2021
2020
Utsatte produksjoner		
42
84
Avlyste produksjoner		
73
128
Antall berørte forestillinger (ca.)		
539
766
		
Abonnementer bestilt		
2021
2020
Amatørteater (frivillig): 		
124
160
Skole/kulturskole: 		
201
178
Fri gruppe (prof./halvprof.): 		
57
47
Sum		
382
385
		
		
2021
2020
Andel fornyelser		
164
146
Andel nye abonnenter		
218
239
		
Aktive abonnementer per 31.12.		
383
385
			
Kommentarer
Antall avtaler med rettighetshavere inkluderer bare de som ikke er representert av et forlag eller Dramatikerforbundet.
Tallene på brukere og organisasjoner er ikke helt sammenlignbare pga rydding i dubletter.
Ett abonnement kan ha 5-10 brukere knyttet til seg.
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Inntekt
2021
		
RettighetsDramas
Samlet
		
havere			
Royalties avregnet
1 218 216
135 533
1 353 749
Noteleie		
50 845
46 644
97 489
Delsum		
1 269 061
182 177
1 451 238

2020
Rettighetshavere
1 246 882
28 145
1 275 027

Dramas

Samlet

133 303
13 935
147 238

1 380 185
42 080
1 422 265

		
2021
2020
Abonnement		
114 300
113 100
Fakt.gebyr og div.		
19 900
11 994
Forskudd		
-7 800
30 400
Delsum		
126 400
155 494
Samlet egeninntekt Dramas		

308 577

302 732

Royalties		
Avregnet til rettighetshavere		
Kreditert til rettighetshavere		
Ikke utbet. rettighetshavere		

31.12.2021
1 269 061
1 269 062
822 414

31.12.2020
1 422 265
1 269 799
152 466
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DE MEST KLARERTE MANUSENE
		
Tittel
Forfatter/ komponist
Oversetter
Ant. forest.
1
Klatremus og de andre dyrene
Thorbjørn Egner, 		
81
		
i Hakkebakkeskogen
Christian Hartmann,			
			
Per Christian Revholt			
2
Klatremus og de andre dyrene
Thorbjørn Egner, 		
71
		
i Hakkebakkeskogen (kortversjon) Christian Hartmann, 			
			
Per Christian Revholt			
3
Folk og Røvere i Kardemomme By Thorbjørn Egner, 		
54
			
Bjarne Amdahl,			
			
Per Christian Revholt			
4
Jungelboken
Wayne McKnight, 		
41
			
Arne Lindtner Næss/
			
Svein Oddvar Cedur
			
Gundersen
5
Annie
Charles Strouse,
Finn Ludt
39
			
Thomas Meehan,
			
Martin Charnin
6
Ronja Røverdatter
Astrid Lindgren/
Svein Sturla
38
			
Annina Enckell/
Hungnes
			
Sebastian
7
Karius og Baktus
Thorbjørn Egner, 		
31
			
Christian Hartmann			
			
Per Christian Revholt			
8
Shrek - The Musical
David Lindsay-Abaire/
Frode Aleksander 30
			
Jeanine Tesori
Rismyhr		
9
1975
Jesper Halle		
21
						
10
Skatten på Sjørøverøya
Hans-Petter Thøgersen/
21
			
Ole H. Gudim Lundberg/
			
Svein Oddvar Cedur
			
Gundersen
11
Olsenbanden jr. på Cirkus!
Arne Lindtner Næss /		
20
			
Ivar Tindberg/			
			
Svein Oddvar Cedur			
			
Gundersen/			
			
Bent Fabricius Bjerre
12
Peter Pan
Erling Pedersen		
19
13
Alice i Eventyrland
Charlotte Fjell Lindmann		
16
						
13
Tambar
Tor Åge Bringsværd/		
16
			
Øyvind Denstad			
15
Den spanske flue
Franz Arnold/
Kirsten Sørlie
15
			
Ernst Bach			
15
Fluenes herre
William Golding/
Hilde Hagerup
15
			
Nigel Williams			
15
Olsenbanden jr. på Rocker’n
Arne Lindtner Næss/		
15
			
Bent Fabricius Bjerre/			
			
Svein Gundersen			
18
Chicago - High School Edition
Fred Ebb/
Torfinn Carlsen
14
			
Bob Fosse/
			
John Kander

16

Rettighetshavere
Teaterforlaget
Songbird/			
Per Christian Revholt
Teaterforlaget 		
Songbird/
Per Christian Revholt
Teaterforlaget 		
Songbird/
Per Christian Revholt
Nordiska ApS

Finn Ludts arv

Nordiska ApS

Teaterforlaget
Songbird/
Per Christian Revholt
Frode Aleksander		
Rismyhr
Teaterforlaget
Songbird
Nordiska ApS

Arne Lindtner Næss/
Ivar Tindberg/
Multitone ApS/ 		
Svein Gundersen
Erling Pedersen
Charlotte Fjell
Lindmann
Tor Åge Bringsværd/
Øyvind Denstad
Englind Dramaagentur
AB/ Kirsten Sørlies arv
Nordiska ApS/
Hilde Hagerup
Arne Lindtner Næss/
Multitone ApS/
Svein Gundersen
Torfinn Carlsen
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18
Grease
Jim Jacobs/
Henrik Amundsen/ 14
			
Warren Casey
Eril Schøyen		
						
						
18
Rett i lomma
Michael Cooney
Runar Borge
14
						
21
Vinter i Lønneberget
Astrid Lindgren/
Sissel Tørring
13
			
Marianne Auby Huddén/
Brattli
			
Mats Huddén/
			
Georg Riedel
22
Mysteriet Myrna Vep
Charles Ludlam
Morten Borgersen 12
						
						
23
Jul i Enebærlia
Herman Jørgenrud/		
11
			
Vilde Ratvik			
24
Boeing Boeing
Marc Camoletti/
Runar Borge
10
			
Berverley Cross			
						
24
Emil i Lønneberget (kortversjon)
Astrid Lindren/
Arnfinn Hagen
10
			
Johan Gille/
			
Georg Riedel
24
Folk og røvere i Kardemomme By Thorbjørn Egner, 		
10
		
(kortversjon)
Bjarne Amdahl, 			
			
Per Christian Revholt			
24
Spelemann på taket
Scholom Aleichem/
Hartvig Kiran
10
			
Sheldon Harnick/
			
Joseph Stein/Jerry Bock
24
Spring Awakening
Frank Wedekind/
Ragnar Olsen
10
			
Steven Sater/
			
Duncan Sheik
29
Den lille havfruen
Herman Jørgenrud/		
9
			
Vilde Ratvik			
29
Gled deg pappa, her er jeg
Franz Arnold/
Alfred Næss/
9
			
Ernst Bach/
Einar Schanke		
			
Einar Schanke			
						
29
Ronja Røverdatter (kortversjon)
Astrid Lindgren/
Arnfinn Hagen
9
			
Johan Gille
29
Trollmannen fra Oz
Erling Rødal Vikhagen		
9
33
Blood on ice
Sofia Fredén		
8
						
33
Legally Blonde
Heather Hach,
Hilde Skappel
8
			
Laurence O´Keefe,
			
Nell Benjamin
33
Nisse på ville veier
Lena Steimler, 		
8
			
Unni Rose Greve, 			
			
Nora Buraas			
33
Nøtteknekkeren
Margrethe Beck Heien		
8
33
Oliver!
Lionel Bart
Klaus Hagerup
8
33
Otto er et nesehorn
Ole Lund Kirkegaard
Arnfinn Hagen
8
			
og Henrik Bak			
33
Reisen til Venezia
Bjørg Vik		
8
40
Askepott og Lillemus-Mei
Bjørn Endreson/		
7
			
Dag Braathen			
						

17

Nordiska ApS/		
Storymind Henrik Amundsen/
ArtByAccident AS
Nordiska ApS/
Runar Borge
Nordiska ApS

Folmer Hansen
Teaterförlag AB/
Morten Borgersen
Herman Jørgenrud/
Vilde Ratvik
Folmer Hansen
Teaterförlag AB/
Runar Borge
Nordiska Aps

Teaterforlaget
Songbird/
Per Christian Revholt
Hartvig Kirans arv

Nordiska ApS

Herman Jørgenrud/
Vilde Ratvik
Englind
Dramaagentur AB/
Alfred Næss’ arv/
Einar Schankes arv
Nordiska ApS
Erlend Rødal Vikhagen
Colombine
Teaterförlag AB
Hilde Skappels arv

Lena Steimler,
Unni Rose Greve,
Nora Buraas
Margrethe Beck Heien
Klaus Hagerups arv
Dansk Teaterforlag/ 		
Arnfinn Hagen
Bjørg Viks arv
Teaterforlaget
Songbird AS/
Dag Braathen
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KOMMENTAR TIL DE MEST
KLARERTE MANUSENE
Med mer usikkerhet knyttet til gjennomføring av øving og forestillinger, er det naturlig at mange velger det kjente og trygge i
manusbunken. Dramas fikk også færre søknader om fremføring enn vanlig, noe som gir mindre mangfold på topplista for fremføringssøknader vi behandlet i 2021. Det er kjenninger på toppen, og færre forestillinger av de mer ukjente stykkene.
Det er likevel morsomt å se at DUS-stykket «1975», skrevet av vårt eget styremedlem og eminente dramatiker Jesper Halle, ligger
på niende plass med 21 forestillinger.
Det er Thorbjørn Egners univers som topper lista over flest forestillinger klarert via Dramas i 2021. Av «10 på topp»-lista er det
Egner-stykker på fire av plassene. «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» ligger helt på topp med 81 (fullversjon)
og 71 (kortversjon) forestillinger basert på utlånte manus, og «Folk og røvere i Kardemomme by» kommer så med 54 forestillinger.
På sjuendeplass på lista finner vi «Karius og Baktus» med 31 forestillinger.

Ett regnestykke til: Det ble søkt om totalt 427 forestillinger basert på «topp 10-manusene».
Av dette står Thorbjørn Egner for mer enn halvparten: 237 forestillinger.

18

Årsmelding 2021

INNHOLD > SAMARBEIDSPARTNERE

SAMARBEIDSPARTNERE

Teaterforlag
Teaterforlaget Songbird AS
Norsk Musikkforlag AS/Musikkforlagene
2entertain Norge
Nordiska ApS (Danmark)
Dansk Teaterforlag (Danmark)
Colombine Teaterförlag (Sverige)
Folmer Hansen Teaterförlag AB (Sverige)
Teaterförlag Arvid Englind AB (Sverige)
Music Theatre International (MTI) Europe

Organisasjoner i Norge
Norske Dramatikeres Forbund
TONO
Noregs Ungdomslag
Norsk Amatørteaterforbund

Organisasjoner i Norden
Amatörteaterns Riksförbund (Sverige)
Ung Teaterscen (Sverige)
Labbet (Finland)
Finlands Svenska Ungdomsförbund (Finland)

Tekniske leverandører
Emagine AS
Online4U AS
Exsitec AS
Visma Software AS

Frilynt Norge
Studieforbundet kultur og tradisjon
Norsk Kulturskoleråd
Drama- og teaterpedagogene
Vestlandske Teatersenter
Viken Teaterråd

Andre bidragsytere
VOOKAL (design og kommunikasjon)
Ivar Ødegaard (innholdsproduksjon)
Fredrik Elfstrand (fotografi)

Norske Historiske Spel
Scenefolk
Hålogaland amatørteaterselskap
Buskerud teater
Norsk revyfaglig senter
Dramatikkens hus
Nasjonalbiblioteket
Nationaltheatret
Det Norske Teatret
Kulturrom
Kulturrådet
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INTERVJU MED MARIA, DEN
NORSKE DRAMATIKEREN I HUGIN/
MUNIN-PROSJEKTET

Foto: Nicolas Tourrenc

Dramatiker Maria Petronella Muri Nygren
Maria Petronella Muri Nygren er skuespiller, dramatiker og instruktør. Hun jobber på Unge Viken Teater, som instruktør i Strømmen
barne- og ungdomsteater og som frilanser. Maria har de siste årene valgt å fokusere på å produsere scenetekster for og med barn og
ungdom. Hun var nylig på turné med stykkene sine: «Jeg er Kolibri» og «Katt savnet», for ungdom og unge voksne, med Unge Viken
Teater.

Manusprosjektet Hugin/Munin
I 2020 ble Dramas og de tre nasjonale amatørteaterorganisasjonene Frilynt, Norsk Amatørteaterforbund og Noregs Ungdomslag
invitert med i et nordisk samarbeidsprosjekt som handlet om å utvikle manus spesielt for barne- og ungdomsteatergrupper i alderen
9-15 år. Prosjektet fikk navnet Hugin/Munin, oppkalt etter de to ravnene til guden Odin i norrøn mytologi, som flyr ut for å hente
hjem historier. Hugin betyr «tanken» og Munin betyr «minnet» på gammelnordisk.

20

Årsmelding 2021

INNHOLD > INTERVJU MED DEN NORSKE DRAMATIKEREN I HUGIN/MUNIN-PROSJEKTET

INTERVJU MED MARIA
OM SKRIVEPROSJEKTET

Høsten 2021 lyste Dramas ut et oppdrag om å skrive et manus for barn og unge. Skriveperioden skulle vare fra
oktober 2021 til april 2022. Som en del av oppdraget skulle dramatikeren ha kontakt med barn i målgruppa, og møte
dramatikere fra Sverige og Finland. Til den norske delen av prosjektet kom hele 42 søknader. Dramatikeren som ble valgt
ut, var Maria Petronella Muri Nygren.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

һ Kan du si noe om hva som gjorde at du ble interessert i å søke på dette prosjektet?
De siste ti årene har jeg jobbet med barn og teater, som instruktør, skuespiller eller dramatiker. I løpet av den tida har jeg utviklet en
brennende interesse for å skape godt teater og gode teatertekster for denne målgruppa. Fordi det finnes så lite tekst tilpasset barn og
ungdom, har jeg de siste åra måttet skrive scenetekst til mine grupper. Noen ganger har jeg samarbeidet med dem og de har kommet
med forslag, noen ganger lytter jeg bare til hva som opptar dem og noen ganger kommer det fra egen inspirasjon. Jeg har med andre
ord jobbet på den måten som prosjektet ønsket i ti år, så dette var jo et drømmeprosjekt for meg.

һ Hva tenker du er spesielt med å skrive for denne målgruppa (9-15 år)?
I utgangspunktet kan det være noe krevende å skrive for et så bredt aldersspenn. Det er ikke gitt at en 9-åring er interessert i det
samme som en 15-åring. Det de har til felles er at de vil bli tatt på alvor. De vil ha tilpassa utfordringer og de vil engasjeres i historien.
Da kan man ikke sette opp «Annie» og «Hakkebakkeskogen» for n-te gang, for det treffer dem ikke og utfordringene er ikke tilpassa.
Barn vet mer enn de gjorde før. Det har internett sørga for. Derfor kjenner de til flere perspektiver og flere historier, og vi må møte
dem på dette. Samtidig må vi bevare leken og fantasien. Som med alle andre målgrupper er de veldig individuelle, både i modning,
kompetanse, ferdighet og interesse, så tenker jeg man må omgås dem og lytte til hva de brenner for og hvilke historier de vil fortelle.
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Foto av barn i Strømmen barne- og ungdomsteater: Maria Petronella Muri Nygren

һ Hvordan har arbeidet med referansegruppa vært for deg som dramatiker?
Det har vært veldig gøy. Jeg gikk inn med et tomt hode. Tenkte at jeg utelukkende skulle la meg inspirere av målgruppa. Jeg spurte
dem hva slags teater de ville spille. Og det var alt fra historiske stykker om 2. verdenskrig til ei ku som satt fast i tyggegummi. Feltet
var med andre ord ganske spredt. Da førsteutkastet var skrevet, møttes vi for en gjennomlesning. Da var de interessert i helt andre
detaljer enn jeg hadde tenkt og historien ble plutselig snudd på hodet. Jeg trodde den skulle handle om klima og flyktningkrisen, men
de hang seg veldig opp i denne broren, så da skjønte jeg fort at det var der historien lå, mellom Lilo og broren. De var veldig opptatte
av hvordan han døde og at det måtte være Lilos skyld. Så arbeidet har vært som rafting, jeg måtte flyte på de bølgene og svingene
som kom, for å ikke falle ut i elva. Til slutt var det viktig å holde på min egen integritet som kunstner i det. Derfor var det viktig at jeg
skrev alene den siste perioden.

һ Hva har gitt deg glede, innsikt, overraskelse eller utvikling underveis?
Jeg syns det er gøy hvordan teksten har blitt, jeg ante jo ikke hva jeg skulle skrive. Etter første samling trodde jeg at jeg skulle skrive
om klimakrise og barns bekymring rundt det. Det ble noe annet. Barna har dytta hodet mitt i ulike retninger og jeg opplever at jeg
selv har blitt mer leken underveis. Så gir det meg voldsom glede å jobbe med tekst med disse barna og se dem engasjere seg i tekstutvikling. Håper de blir inspirert til å skrive masse dramatikk i fremtiden.

Les hele intervjuet med Maria og hennes tips til hvordan du kan skrive for og med barn og unge på nettsida dramas.no/nyheter
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TILSKUDD OG ØKONOMI
Tilskudd fra Kulturrådet for 2021
Kr 2 457 200 ble tildelt til driftskostnader knyttet til manustjenesten Dramas for 2021. Av dette var kr 50 000 øremerket til
oversettelse av manus.

Inntekt fra driften av Dramas
Avregnet egeninntekt til Dramas var kr 308 566, fordelt på andel royalties/noteleie og abonnement (henholdsvis kr 194 266 og
kr 114 300). Til tross for enda et år med lavere amatørteateraktivitet og lavere inntekt, viser regnskapet for Dramas et overskudd
også i 2021. Sammenlignet med revidert budsjett for 2021 er totale kostnader omtrent som beregnet. Midler som ikke kunne
brukes som planlagt på grunn av koronasituasjonen, ble investert i informasjon (tekstproduksjon, design og kommunikasjonsstrategi).

Resultat og egenkapital
Årsresultatet for Dramas ble på kr 98 078, mot kr 10 200 i revidert budsjett. Egeninntekten til Dramas endte bedre enn antatt,
og nært opptil inntekten i 2020. Egenkapitalen til Dramas er på kr 879 952. Den har vært jevnt voksende de siste årene, men er
ikke høyere enn den bør være for å sikre trygge driftsvilkår i møte med usikre tider.

Endring av driftsstøtteordning fra 2022
Fra 2022 skal driftsstøtten til Dramas og amatørteaterorganisasjonene bevilges via tippemidlene. Vi kjenner ikke til hvilke
konsekvenser dette vil få for utmålingen, men det innebærer at endelig tildeling først vil komme i juni det året som støtten er ment for.
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Note 3 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 54 298.

Note 4 Egenkapital

Årets resultat
Pr. 31.12.2021

Annen egenkapital Sum egenkapital
781 874
781 874
781 874
781 874
98 078
879 952

98 078
879 952

Note 5 Offentlig tilskudd

Årsregnskap
Dramas er i 2021 bevilget NOK 2 2021
457 200 i tilskudd fra Kulturrådet.
Dramas
Note 6 Inntekter Dramas

Royalties og noteleie
Rettighetshavere
Dramas
Samlet
Avregnet royalties
1 269 061
182 177 Resultatregnskap
1 451 238
Kreditert/utbetalt royalties
- 1 269 062
- Balanse
1 269 062
Saldo pr. 31.12.21
-1
182 177
182 176
Noter til regnskapet
Dramas beholder 10 % av avregnet royalities og 50 % av noteleie, de resterende midlene går til
rettighetshaverne.

24

Årsmelding 2021

Penneo Dokumentnøkkel:
CMAGE-HE74I-EV5G0-CQDH4-X6QMK-ZF7LK
Penneo Dokumentnøkkel:
CMAGE-HE74I-EV5G0-CQDH4-X6QMK-ZF7LK
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Pr. 01.01.2021
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Note 3 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 54 298.

Dramas

Resultatregnskap 1.1. - 31.12.

Note 4 Egenkapital

Offentlig
tilskudd
Årets resultat
Pr.
31.12.2021
Inntekt Dramas

5
6

Abonnement

2 457
200
98 078
879
952
194 266

2 36098
000
078
879
952
189 631

114 300

113 100

2 765 766

2 662 731

Lønnskostnad
Dramas er i 2021 bevilget NOK 2 457 200 i tilskudd fra Kulturrådet. 2
Annen driftskostnad
2

-1 808 768

-1 746 759

-864 839

-864 031

Sum driftskostnad

-2 673 606

-2 610 790

92 159

51 941

Sum driftsinntekt

Note 5 Offentlig tilskudd

Note 6 Inntekter Dramas

Driftsresultat

Finansinntekt
finanskostnad
Royalties ogog
noteleie
Rettighetshavere
Dramas
Samlet
Annen
renteinntekt
3 321
6 569
Avregnet
royalties
1 269 061
182 177
1 451
238
Kreditert/utbetalt
royalties
1
269
062
1
269
062
Annen finansinntekt
2 598
2 579
Saldo pr. 31.12.21
-1
182 177
182 176
Finansresultat
5 919
9 148
Dramas beholder 10 % av avregnet royalities og 50 % av noteleie, de resterende midlene går til
rettighetshaverne.
Ordinært resultat
98 078
61 089

Årsresultat
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4

98 078

61 089

Opplysninger om:
Til/fra annen egenkapital

98 078

61 089

Sum

98 078

61 089
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Pr. 31.12.2020
Driftsinntekt og driftskostnad
Pr. 01.01.2021

Note
2021
2020
Annen egenkapital Sum egenkapital
781 874
781 874
781 874
781 874
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Note 3 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 54 298.

Dramas

Balanse per 31.12.

Note 4 Egenkapital

Pr. 31.12.2020
EIENDELER
Pr. 01.01.2021

Note
2021
2020
Annen egenkapital Sum egenkapital
781 874
781 874
781 874
781 874

Årets resultat
Pr. 31.12.2021
Omløpsmidler

98 078
879 952

98 078
879 952

Note 5 Offentlig tilskudd

Kundefordringer
Dramas er i 2021 bevilget NOK 2 457 200 i tilskudd fra Kulturrådet. 7

77 607

60 705

Andre fordringer

300

300

Sum fordringer

77 907

61 005

1 970 851

1 180 932

Note 6 Inntekter Dramas

Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

Royalties og noteleie
Rettighetshavere
Dramas
Samlet
Sum
omløpsmidler
2 048
1 241
937
Avregnet
royalties
1 269 061
182
177758
1 451
238
Kreditert/utbetalt royalties
- 1 269 062
- 1 269 062
Saldo pr. 31.12.21
-1
182 177
182 176
SUM EIENDELER
2 048 758
1 241 937
Dramas beholder 10 % av avregnet royalities og 50 % av noteleie, de resterende midlene går til
rettighetshaverne.
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Note 3 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 54 298.

Dramas

Balanse per 31.12.

Note 4 Egenkapital
Note
2021
2020
Annen egenkapital Sum egenkapital
781 874
781 874
781 874
781 874

Egenkapital
Årets resultat
Pr. 31.12.2021

98 078
879 952

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

879 952

781 874

Note
5 Offentlig
tilskudd
Sum
opptjent
egenkapital

879 952

781 874

Dramas er i 2021 bevilget NOK 2 457 200 i tilskudd fra Kulturrådet.
Sum egenkapital
4

879 952

781 874

98 078
879 952

Gjeld

Note 6 Inntekter Dramas

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Royalties og noteleie

292 387
42
084
Rettighetshavere
Dramas
Samlet
Skyldige
offentlige
avgifter
109
737
Avregnet
royalties
1 269 061 3
182103
177874
1 451
238
Kreditert/utbetalt
royalties
1
269
062
1
269
062
Annen kortsiktig gjeld
6, 7
772 545
308 242
Saldo pr. 31.12.21
-1
182 177
182 176
Sum kortsiktig gjeld
1 168 806
460 063
Dramas beholder 10 % av avregnet royalities og 50 % av noteleie, de resterende midlene går til
rettighetshaverne.
Sum gjeld
1 168 806
460 063
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 048 758

1 241 937

Oslo
Styret i Dramas
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Trine Brembo Stokland

Eli Ulvestad

Egil Johansen

daglig leder

styreleder

styremedlem

Jon Jesper Halle

Kristin Saltkjelvik

Janne Aasebø Johnsen

styremedlem

styremedlem

styremedlem
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Note 3 Bankinnskudd

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 54 298.

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder.
Note 4 EgenkapitalSærreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik
valgadgang.
Annen egenkapital Sum egenkapital

Inntektsog kostnadsprinsipper
Pr. 31.12.2020
781 874
781 874
Inntektsføring
skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være opptjeningstidspunktet
for781 874
Pr. 01.01.2021
781 874
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme
periode
tilhørende inntekter inntektsføres.
Årets som
resultat
98 078
98 078
879 952

879 952

Dramas er i 2021 bevilget NOK 2 457 200 i tilskudd fra Kulturrådet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Note 6 Inntekter Dramas
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Royalties og noteleie
Rettighetshavere
Dramas
Samlet
Fordringer
Avregnet royalties
1 269 061
182 177
1 451 238
Kundefordringer
andre fordringer oppføres til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet
Kreditert/utbetaltogroyalties
- 1 269 062
- 1 269 062
tap.Saldo
Avsetning
til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering
av de enkelte
og 176
pr. 31.12.21
-1
182 177 fordringene 182
utover
dette
foretas10en
avsetning
påregnelig
tap.
Dramas
beholder
%uspesifisert
av avregnet royalities
ogfor
50 å%dekke
av noteleie,
de resterende
midlene går til
rettighetshaverne.

Skatt
Organisasjonen er ikke skattepliktig.

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

2021
1 471 902
223 514
103 327
10 024
1 808 768

2020
1 424 616
207 309
106 421
8 412
1 746 759

Organisasjonen har i 2021 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
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Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 44 375 inkl. mva.

Daglig leder
604 244
42 343
646 587

Styret
15 000
0
15 000
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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
Note
5 Offentlig Ved
tilskudd
som
omløpsmidler.
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Lønn
Pensjonskostnader
INNHOLD
Sum > ÅRSREGNSKAP

604 244
42 343
646 587

15 000
0
15 000

Note 3 Bankinnskudd
Revisor
Kostnadsført
revisjonshonorar
for 2021 utgjør
kr 44 375
inkl. er
mva.
Innestående
midler på skattetrekkskonto
(bundne
midler)
på kr. 54 298.

Note 3 Bankinnskudd
Note 4 Egenkapital
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 54 298.
Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020
781 874
781 874
Pr. 01.01.2021
781 874
781 874

Note 4 Egenkapital

98 078
98 078
Annen egenkapital
Sum egenkapital
879 952
879 952
781 874
781 874
781 874
781 874

Note
5 Offentlig tilskudd
Årets
resultat
Pr. 31.12.2021
Dramas er i 2021 bevilget NOK 2 457 200 i tilskudd fra Kulturrådet.

98 078
879 952

98 078
879 952

Note 5 Offentlig tilskudd
Note 6 Inntekter Dramas

Dramas er i 2021 bevilget NOK 2 457 200 i tilskudd fra Kulturrådet.
Royalties og noteleie
Rettighetshavere
Dramas
Samlet
Avregnet royalties
1 269 061
182 177
1 451 238
Note
6 Inntekter Dramas
Kreditert/utbetalt
royalties
- 1 269 062
- 1 269 062
Saldo pr. 31.12.21
-1
182 177
182 176
Dramas beholder 10 % av avregnet royalities og 50 % av noteleie, de resterende midlene går til
rettighetshaverne.
Royalties
og noteleie
Rettighetshavere
Dramas
Samlet
Avregnet royalties
1 269 061
182 177
1 451 238
Kreditert/utbetalt royalties
- 1 269 062
- 1 269 062
Saldo pr. 31.12.21
-1
182 177
182 176
Dramas beholder 10 % av avregnet royalities og 50 % av noteleie, de resterende midlene går til
rettighetshaverne.

Note 7 Sammenheng kundefordringer og gjeld rettighetshaverne

Annen kortsiktig gjeld
Gjeld rettighetshavere
Periodiseringer
Feriepenger og påløpt aga på feriepenger
Sum annen kortsiktig gjeld
Denne noten må ses samlet med note 6.

29

514 192
80 000
178 352
772 544

Rettighetshavere

154 111
154 111

Dramas

Sum
- 950
5 150
25 359
48 048
77 607

-950
5 150
179 470
48 048
231 718

Årsmelding 2021

K-ZF7LK

Kundefordringer
Kunder til gode
Kundefordring abonnement
Kundefordring royalties
Fordring rettighetshavere før 2021
Sum kundefordringer
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Vi har revidert Dramas' årsregnskap som viser et overskudd på kr 98 078. Årsregnskapet består av balanse per
Uavhengig
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beretningfor regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
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herunder
www.rsmnorge.no
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resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
Etter vår mening
regnskapsskikk i Norge.
 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
Grunnlag for konklusjonen
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31.12.2021, og av dens
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i samsvar
medper
dedenne
internasjonale
International
Standards
resultater forrevisjonen
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uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
daglig leder
er ansvarlige
fori åsamsvar
utarbeide
årsregnskapet
og Innhentet
for at det revisjonsbevis
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vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger
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med
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Feilinformasjon
kan
oppstå
som
følge
av
misligheter
eller
utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.
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.
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oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31.12.2021, og av dens
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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det
kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern
kontroll 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 organisasjonens 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 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.

31

Årsmelding 2021

Penneo Dokumentnøkkel: 1EW04-IA84E-DXP50-626JL-HQ4YL-F17NY
Penneo Dokumentnøkkel: 1EW04-IA84E-DXP50-626JL-HQ4YL-F17NY

Etter vår mening

INNHOLD > UAVHENGIG REVISORS BERETNING

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.

RSM Norge AS
Ruseløkkveien
Signaturene
dokumentet
er juridisk
bindende.
Dokument
signert med
"Penneo™
- sikker digital
signatur". 30, 0251 Oslo
"Med
min signatur
bekrefter
jeg alle datoer
og innholdet
i dette
dokument."
Til årsmøtet
i Dramasi dette

Arnt Holm Toverud

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

Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 M VA
T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

Statsautorisert revisor
Uavhengig
revisors
beretning
På vegne
av: RSM Norge
AS
www.rsmnorge.no
Serienummer: 9578-5993-4-1640500
A
nKonklusjon
t Holm Toverud
IP:r188.95.xxx.xxx
S2022-05-13
tatsautorise05:21:08
rt revisoUTC
r
Vi har revidert
Dramas' årsregnskap som viser et overskudd på kr 98 078. Årsregnskapet består av balanse per
På vegne av: RSM Norge AS
31.12.2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder
Serienummer: 9578-5993-4-1640500
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-05-13
05:21:08
UTC
Etter vår
mening




oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31.12.2021, og av dens
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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det
kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern
kontroll 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 organisasjonens 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 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.
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