
Introduktion til kulturaktiviteter
Teater, - museum, - biografvirksomhed, 

forsamlings- og kulturhuse



• Teaterområdet

Haslev Teaterforening
Stiftet i 1967 – køber ca. 3-4 professionelle 
forestillinger pr. år og spiller primært i festsalen på
Sofiendalskolen i Haslev.

Haslev Amatør Teater (HAT)
Stiftet i 2013 i sin nuværende form. Spiller amatør/
dilettant teater – f. eks. står de bag den årlige 
Krasserrevy. Egne lokaler i pavillon (Søndergade).
- Foto fra Krasserrevyen.

Spotlight (teater for de 6-14 årige – status af folkeoplysende forening), øver på MSG.
Blikfang (teater for de ca.14-18 årige i UNG Faxe), øver på Kultunariet.
Biblioteket køber professionelt børneteater til børnehaver, daginstitutioner på besøg.



Teaterområdet … fortsat

Musikteatret SAUM
Stiftet i 2010 – køb af ca. 10-12 forestillinger
pr. år til primært skoler i Faxe Kommune. 
Benytter skiftende øvefaciliteter.
- Foto teaterforestillingen: ”Historien om V”.

MYRKR, Wunschmachine og Departementet
Teateraktører, - lokal forankret, som 
arbejder projektorienteret, i krydsfeltet 
mellem kunst, performance, dans og 
teater - ofte støttet af Statens Kunstfond, 
Fx samarbejde med Dansk Rakkerpak. 
(målgruppe: børn, unge og voksne).

Cantabile 2 og Teater Aspendos – Faxe Kommune køber jævnligt forestillinger fra egnsteatre 
udenfor kommunen. Fx disse to fra Vordingborg Kommune – herunder WAVES international 
teaterfestival. Formålet er at målrette til bestemte aldersgrupper.



Teaterområdet … fortsat

Teater Vi tør
Midtsjællands Gymnasium, afdeling 
Haslev – eget teater, der arbejder med 
”masterclasses” (elever på dramalinjen) 
og i en professionel ramme. Undervisning
af mangeårig dramalærer Torben Ibsgaard.

Budgetramme: 
 Hertil kommer ca. 100.000 – 120.000 kr. pr. år fra kulturpuljen til f. eks. Haslev Teaterforening, 

projektorienterede teaterprojekter mv. Dette kan også varierer – fx afvikles WAVES kun hvert 
andet år.

 Faxe Kommune benytter den statslige refusionsordning (50 % refusion af beløbet ex. moms).



• Museumsområdet

Østsjællands Museum
Museet har status som statsanerkendt museum 
med særligt ansvar for geologi, kulturhistorie 
og kold krig.
• Museet følger museumsloven. 
• Museet er finansieret i et 
samarbejde mellem Stevns- og Faxe Kommune
og Slots- og Kulturstyrelsen, som fører tilsyn.
• Stevns og Faxe har indgået en opdateret 
samdriftsaftale, gældende fra januar 2020. 

Som statsanerkendt museum er museet forpligtet til arbejde med følgende fem søjler: 
Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.



• Museumsområdet … fortsat

Kulturmuseum Øst (Rådhusvej 2, Faxe)
• Kulturmuseum Øst er et lokalhistorisk 
museum for hhv. Stevns og Faxe.
• I museumsbygningen vises udstillinger med 
udgangspunkt i den lokale historie og forbinder 
til større sammenhænge. 
• Aktuelt vises en sanselig udstilling for børn og
barnlige sjæle.
• Mange genstande fra Faxe og Stevns er 
samlet i magasinerne under bygningen på Rådhusvej, som man overtog i 2018.
• Museet har gennem årene udviklet egen skoletjeneste.
• Museumsbygningens arkitektur er knyttet til ”brutalismen”, som er kendetegnet ved rene, 
geometriske bygningsdele, brug af stål og glas og upudset beton. 



• Museumsområdet … fortsat

Geomuseum Faxe (Østervej 2b, Faxe)
• Museet har fokus på geologien og 
kulturhistorien, som knytter sig til Faxe Kalkbrud. 
• Museet formidler historien om Faxe Kalkbrud, 
der for 63 millioner år siden var et levende 
koralrev, der vrimlede med dyr.
Museet har faste udstillinger + særudstillinger – fra
6. oktober åbner Jim Lyngvilds udstilling 
”Hamskifteren” – Grønlands billeder.
• Fra museet arrangeres også ”fossiljagt” og 
vandreture med guider i sommerhalvåret.
• Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet SITE og åbnede i 2009. 



• Museumsområdet … fortsat

Koldkrigsmuseum Stevns Fortet (Korsnæbsvej 60, Rødvig)
• Stevnsfortet blev bygget i 1952-55 som et
underjordisk anlæg – 20 meter under
Stevns klint – fortet var under den kolde
krig en brik i Danmarks og NATOs forsvar.
• Anlægget blev lukket i 2000, har guidede 
ture med adgang til de lange gange og 
underjordiske rum samt ture på Stevns Klint.

Budget: Stevns og Faxe bidrager med ca.
4.6 mio. kr. og Slots- og Kulturstyrelsen med 
ca. 2.3 mio. kr. pr. år.
Faxe Kommune: grundtilskud ca. 1.1 mio. kr.,
samt variabel– 42 kr. pr. indb. ca. 1,5 mio. kr.



Biografen Kanten

Historik
• Biografen Kanten åbnede i 2009 sammen 
med Geomuseum Faxe.
• Biografen har 2 sale med sammenlagt 234 
pladser. Den største sal har 169 sæder.
• Biografforestillinger året rundt. 
• Der er indgået en 10 årig lejeaftale.
• Biografforeningen BUSTER, benytter 
biografen, ligesom den benyttes til diverse 
events.

Budget: Tilskud jf. filmloven ca. 280.000 kr. pr. år (PKU) – Leje: (TMU).



Haslev bio

Historik
• Biografen åbnede i 1930 og har undergået 
skiftende renoveringer og køb af nyt udstyr.
• Biografen har 1 sal med 99 sæder. 
800-900 årlige biografforestillinger. 
• Der er indgået en 5 årig forpagtningsaftale.
• Biografforeningen BOGART, benytter 
biografen, ligesom den benyttes til diverse 
events.

Budget: ca. 210.000 kr. + leje 80.000 kr. – filmlovstilskud 17.000 kr.
Samlet pulje til vedligeholdelse af fremviser, teknisk udstyr, inventar mv.



• Forsamlings- og kulturhuse

Et forsamlingshus er en bys kulturhus og mødested. 
• I Danmark findes omtrent 1.000 forsamlingshuse. 
• De første huse blev oprettet i 1800’ tallet 
som led i en folkelig samling.
• Husene bliver i dag brugt som samlingssted 
for de lokale og er organiseret som foreninger med
egne vedtægter.
• I Faxe Kommune findes 11 huse -
Lille Torøje forsamlingshus, Kulturhuset Leopold i
Karise, Skuderløse forsamlingshus, Førslev forsamlingshus, 
Teestrup forsamlingshus, Ulse forsamlingshus, Dalby
Forsamlingshus, Kongsted forsamlingshus, HUSET 40 i, 
Faxe Ladeplads, Atterup forsamlingshus og 
Thorsborg forsamlingshus (foto).

Pulje
Siden 2012 - etableret en pulje, hvor husene kan søge til energioptimering, større anskaffelser samt 
inventar – princippet er ”hjælp til selvhjælp”. Puljen er årligt på ca. 245.000 kr. Bevillinger kan hvert år i 
oktober ses under meddelelser (PKU).



Spørgsmål til introduktionen?


