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Kristiansand, 4. januar 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Gratisbilletter til Kilden»
Jeg viser til din epost datert 1. desember 2018 om gratisbilletter til Kilden, spørsmålet lød:
«Ærede ordførere
I Fædrelandsvennen lørdag den 1. desember kommer det frem at over 300 mennesker jevnlig får tilbud om
gratis billetter til Kildens premierer - der de også kan ta med seg en partner gratis. Dette medfører at Kilden
årlig taper hundrevis av kroner. Bare til nå i år har Kilden gitt vekk 728 invitasjonsbilletter for 182.000
tusen kroner - og 807 fribilletter til 242.750 kroner. Så langt i år har derfor Kilden tapt hele 424.750 kroner
på denne ordningen.
Vil ordføreren som Demokratene ta et snarlig initiativ ovenfor Kilden for å få stoppet denne ordningen?»
Svar:
La meg først beklage sent svar.
Det er opp til Kilden selv å vurdere hvordan de best organiserer og gjennomfører sine aktiviteter.
Representantskapet i Kilden, som jeg leder, har oppfordret administrasjonen i Kilden til å ta en
gjennomgang av listen for å se om den er hensiktsmessig for deres arbeid. Representantskapet har også bedt
om at skattespørsmål knyttet til ordningen blir avklart.
Hans Antonsen, direktør i Kilden Teater og konserthus hadde 6. desember en kronikk i Fædrelandsvennen
«Kilden er for alle». Der redegjør han for hvorfor Kilden har en slik invitasjonsliste. I siste avsnitt har
Antonsen en viktig presisering som ikke har kommet godt frem gjennom debatten i media, tillater meg
derfor å gjengi den her:
«Det er viktig for meg å få fram at dei fleste som kjem gratis inn i Kilden ikkje står på desse listene. Dei
kjem hit gjennom vårt samarbeid med sosialt retta organisasjonar som Kirkens Bymisjon, eller gjennom
gratiskonsertar som blir til med gåver frå Sparebanken Sør. Samme bank har også gjort det mogleg for oss
å berre ta ein symbolsk inngangsbillett for Lørdagskilden. Det er her vi har engasjementet vårt: at Kilden
skal vere for alle.»
Med vennlig hilsen
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