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Kulturelt
LiteraturHaus har i 2021 afholdt flere end 100 åbne kulturelle arrangementer, hvoraf langt
størstedelen har taget afsæt i litteratur.
En stor del af de afholdte arrangementer er blevet til i samarbejde med foreninger og
lign, som LiteraturHaus har indgået partnerskab med, og LiteraturHaus har i 2021 prioriteret
at indgå i nye frugtbare partnerskaber.
I den sammenhæng skal fremhæves et partnerskab med mikroforlagsportalen
Mikrofest, som vi har samarbejdet med om oprettelsen af en Læseklub, der tilbyder brugere
seks bøger om året, adgang til samtaler med forfattere og en podcast, som produceres af
LIteraturHaus. Læseklubben har i dag flere end 100 betalende medlemmer.
Et nyt partnerskab med FOF har betydet, at vi tilbyder “Krimi og Cocktail”-aftener en
gang om måneden, og et samarbejde med spillestedet RUST har budt på flere og meget
velbesøgte koncerter.
Også samarbejdet med vores traditionelle partnere Ordskælv, Poesiens Hus, Teater
Ord/Blindt, Dramatikkens Hus og Nyt Forum for Skrift har bidraget til både såvel den
økonomiske og den kulturelle udvikling af LiteraturHaus.
Herudover fortsætter LiteraturHaus partnerskabet med Versopolis, den
fælleseuropæiske forening for poesi, som LiteraturHaus bidrager til med præsentationer af
danske digtere samt afholdelse af arrangementer med udenlandske digtere.
LiteraturHaus var lukket i de første godt fire måneder af 2021 og de sidste 21 dage af 2021
pga Covid-19-nedlukninger. Det har i sagens natur betydet, at det samlede aktivitetsniveau
for 2021 ligger lavere end håbet, cirka 200 arrangementer.
På baggrund af de udfordringer, som covid-19-nedlukningerne medførte er ledelsen tilfreds
med det samlede udvalg af kulturelle arrangementer i LiteraturHaus.
Vi glædes især over, at den samlede vifte af arrangementer er langt bedre kurateret,
end det har været tilfældet tidligere, og at LiteraturHaus kommer ud af udfordringerne med et
stærkt brand og en stærk fortælling om at være litteraturens naturlige samlingspunkt.
Økonomi
Det har naturligvis betydet store økonomiske udfordringer for LiteraturHaus, at vi to gange i
2021 har måttet have lukkede døre pga Covid-19-restriktioner.
Vi har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen - kompensation for faste
udgifter - for 108.704 kr.
Vi har desuden modtaget coronastøtte fra Københavns Kommune på 225.000 kr.ud
over 300.000 kroner i driftsstøtte.

Derudover har LiteraturHaus modtaget projektstøtte til diverse projekter på 235.000
kr. Heraf er 190.000 dog overført til 2022, da de er afsat til projekter i 2022.
Samlet har LiteraturHaus i 2021 omsat for 1,7 millioner kroner.
LiteraturHaus har haft udgifter for 1,72 millioner og går derfor ud af året med et
underskud på cirka 20.000 kr.
Ledelsen vurderer, at regnskabet er udmærket, forholdene taget i betragtning.
Bestyrelsen er tilfreds med ledelsen af LiteraturHaus.
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