
Til kulturminister Hadia Tajik 

Innspill til Kulturløft III  

Dansestrategien stadfester at PRODA er en viktig faktor for styrking av regionale dansemiljøer. 

Sterkere miljøer bidrar til at flere står i profesjonelle arbeidsløp med dans, som igjen bidrar til at dans 

når ut til flere i form av forestillinger, undervisningsarbeid, i media osv. 

 Strategien bekrefter at det er en økning i alt som kan telles innenfor dans. Dette merkes tydelig på 

PRODAs fremmøtetall som registreres årlig. 

K III bør inkludere økonomiske disposisjoner som skal benyttes til å nå målene i Dansestrategien, slik 

at arbeidet med å styrke dansekunstfeltet framholdes. Vi mener mål i Dansestrategien kan nås 

gjennom å styrke PRODA, som er en veletablert aktør som ivaretar et mangfold av danseuttrykk. 

PRODA driftes med sentrale og lokale midler. I KI fikk PRODA et løft i statstilskuddet.  

Noen år senere kutter Oslo kommune sitt driftstilskudd til PRODA med omtrent samme sum.  

Det daglige treningstilbudet i Oslo er derfor i 2013 satt tilbake til slik det var før kulturløftene.  

Den lokale støtten til PRODA i Oslo er nå fraværende. PRODA Oslo er vår hovedregion som betjener 

75 % av brukermassen.  

 

PRODA har i fellesskap med andre veletablerte aktører i Oslo tatt initiativ til og arbeidet siden 2009  

for nye arbeidslokaler/danseflater og en samlokalisering i disse. Prosjektet ble støttet av Kulturrådet i 

2012 med bl a Pilotmidler til å styrke det profesjonelle, regionale dansemiljøet i Oslo. 

 K III bør inneholde mål om å realisere nye arbeidslokaler for dansekunstnere i Oslo, i samarbeid med 

Oslo kommune og iht pkt 7.3 i Dansestrategien. 

 

K3 bør sikre en bedre samhandling mellom stat og kommuner, spesielt Oslo kommune. 

 

PRODA er godt i gang i forhold til samordningsplikten med Skuespiller- og Danseralliansen. Vi har 

besparende fellesbruk av lokaler/studioer og administrative ressurser. Det er etablert tett samarbeid 

med administrasjonen i Alliansen. Det er viktig at KIII omhandler videreføring og permanent ordning 

for Skuespiller og Danseralliansen, og at PRODA omhandles i sammenheng med dette. 

 

 PRODA støtter for øvrig innspillene fra både Norske Dansekunstnere og Skuespiller- og 

danseralliansen. 

 

 

 

 


