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Offentliggørelse af Årets Reumertnominerede 26. april
Vil du vide, hvem der er nomineret til Årets Reumert 2016? Så hold øje med
Facebook og Twitter tirsdag den 26. april fra kl. 12. Her vil årets nominerede
blive offentliggjort løbende direkte fra Reumert-juryens nomineringsmøde.
Når Reumert-juryen mødes den 26. april udpeger de, hvilke personer og
forestillinger der skal nomineres til Årets Reumert 2016. Navne og titler vil
løbende blive offentliggjort på hhv. Twitter, @bikubenfonden og
www.facebook.com/aaretsreumert. Der uddeles i år priser inden for 14
kategorier med tre nominerede personer eller forestillinger inden for hver
kategori. Undtagelsen er dog Årets Hæderspris. Desuden uddeles der op til

otte talentpriser. Modtagerne af Årets Reumert-priser udråbes i Operaen den
12. juni, hvor Årets Reumert-showet transmitteres direkte på DRK kl. 20.
Priskategorier Årets Reumert 2016
Årets Hæderspris
Årets Forestilling
Årets Mandlige Hovedrolle
Årets Kvindelige Hovedrolle
Årets Mandlige Birolle
Årets Kvindelige Birolle
Årets Instruktør
Årets Scenedesign
Årets Dramatiker
Årets Opera
Årets Børne- /Ungdomsforestilling
Årets Musical / Teaterkoncert / Show
Årets Danseforestilling / Performance
Årets Særpris
Årets Talenter (der uddeles op til 8 priser)
Større fokus på talentudvikling
Det har været et stort ønske i Bikubenfonden, der står bag Årets Reumert, at
prisuddelingen kan bidrage til udviklingen af kunstnerisk talent inden for
dansk scenekunst. Derfor har fonden valgt, at en større del af pengepuljen i
år skal gå til Talentpriserne og tilskynder, at Talentprismodtagerne bruger
pengene til eksempelvis studieture, undervisning og andre former for
udvikling. Der uddeles op til otte talentpriser i 2016, og Årets Talenter
offentliggøres i slutningen af maj.
FAKTA
Om Årets Reumert
Årets Reumert blev indstiftet i 1998 af Bikubenfonden. Formålet med Årets
Reumert-priserne er at sætte fokus på den levende scenekunst både for at
hædre nogle af vores største kunstnere og for at stimulere interessen for det
levende teater i Danmark.
Juryen
Juryen, der nominerer og udpeger modtagerne af Årets Reumert-priserne,

består af 12 kompetente personer med stor indsigt i den levende scenekunst.
Det er fremtrædende danske teaterkritikere, kulturjournalister og markante
kulturpersonligheder inden for branchen, der i fællesskab finder frem til
nominerede og vindere.
Juryen består i perioden 2014-16 af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlotte Mors, Kunstnerisk leder, Danseværket
Anne Middelboe Christensen, Teateranmelder, cand. Mag,
Information og Børneteateravisen.dk
Monna Dithmer, Teaterredaktør, mag. Art, Politiken
Lene Kryger, Kulturredaktør, Fyens Stiftstidende & Fyns Amts
Avis
Mads Thygesen, Rektor, ph.d., Den Danske Scenekunstskole
Henrik Lyding, Teateranmelder, mag.art., Jyllands-Posten
Michael Bojesen, Festivalchef, kunstnerisk leder, Copenhagen
Opera Festival
Jakob Steen Olsen, Teaterredaktør, cand.mag., Berlingske
Tore Leifer, Radiovært og programmedarbejder, cand.mag., DR
Gregers Dirckinck-Holmfeld, Forfatter og teaterkritiker
Henning Sprogøe, Prorektor, uddannelsesansvarlig for skuespil,
Den Danske Scenekunstskole
Rie Hammer, Ansvarshavende redaktør, Teater 1

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler
fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur
og sociale formål.
Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål,
udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets
Reumert, Kronprinsparrets Priser og Udstillingsprisen Vision. Som led i
visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den
danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge
på Sydfyn.
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