
Til Kulturministeren 
          
Innspill i forbindelse med Scenekunststrategien 
 
OperaNorge er interesseorganisasjonen for operafeltet og har 19 medlemmer, hvorav 12 
medlemmer mottar bevilgninger over statsbudsjettet.  
 
Opera er i høyeste grad scenekunst. Det fremstår derfor som uklart hvorfor opera ikke er 
med i den kommende Scenekunststrategien. Våre medlemsinstitusjoner er spredt over hele 
landet og står i et dynamisk og fruktbart forhold til vårt største medlem, Nasjonaloperaen i 
Oslo. Staten bruker årlig store summer på operafeltet for at det skal kunne utvikle 
scenekunst på høyt nivå, og det ville derfor være naturlig at feltet inngår i strategien. Vi 
minner om at St.meld nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene som omhandlet scenekunst, tok for 
seg alle de tre kunstartene som begrepet omfatter: teater, opera og dans.  
 
OperaNorges medlemmer står for en formidabel utvikling av operakunsten i Norge. Ikke 
bare fornyes det sceniske uttrykket, men organiseringen av institusjonene gjennomgår en 
kontinuerlig effektiviseringsprosess for drift, tilpasset lokale forhold. En særlig verdifull 
gevinst er demokratiseringen av feltet som bygger ned oppfatningen av opera som 
elitekultur. 
 
Et særtrekk ved operafeltet er at institusjonene er relativt unge. Riktignok har 
Nasjonaloperaen fått sitt eget hus, men selskapene i landet for øvrig anser seg selv for å 
være i vekst med mål om å nå sitt fulle potensial. Vår mening er at Staten må sikre feltet 
gode rammer for en slik utvikling. Det er fremdeles mangelfull infrastruktur for opera i 
Norge, og feltets økonomiske muskler er for svake til å ta nye steg.  
 
For så vidt som vi synes en Scenekunststrategi er positiv, dog med forbehold om vår 
skuffelse over å være ekskludert, har nok ikke dokumentet den forpliktende kraft som vårt 
felt trenger. Når vi nå ikke er tatt med, forventer vi at operafeltet får sin egen behandling. 
Aller helst ønsker vi oss en Stortingsmelding som meisler ut et løp for vårt felt 5-10 år frem i 
tid. Den over nevnte St.meld. er godt over 10 år gammel, har mistet sin relevans og bør 
fornyes. OperaNorge vil være klar til å delta i en prosess som fører frem til en slik melding. 
Hele landet er med, og alle må få si sitt. 
 
Fra NTO har vi fått videreformidlet KUDs åpne innspillsinvitasjon, og vi har derfor tillatt oss å 
forfatte dette innspillet. Samtidig uttrykker vi støtte til NTOs eget innspill. 
 
Avslutningsvis takker vi for all støtte og våre gode samtaler i det siste halvåret med politisk 
ledelse og embetsverk i KUD. 
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