THY TEATER - aktivitetsplan for året 2017
Thy Teaters budget- og regnskabsår går fra 1. januar 2017 til 31. december 2017. I denne periode
fremfører Thy Teater syv forestillinger af egen produktion, hvoraf fem af forestillingerne er
samproduktioner. Særligt fokus vil ligge på børn, unge og ældre. Herudover arrangerer Thy Teater
løbende gæstespil således at alle aldersgrupper i Thisted Kommune tilgodeses. Ligeledes opdyrkes
decentrale spillesteder, så aktiviteterne kommer ud i hele Thisted Kommune. Thy Teater vejleder
skoler, institutioner og foreninger om alle teaterfaglige emner. Thy Teater udbyder desuden - uden
for egnsteateraftalen - men som forløber for evt. kommende egnsteateraftale også dramaundervisning i samarbejde med børnehaver og indskoling. I forlængelse heraf udbydes også
pædagogiske aktiviteter i samarbejde med Ungdomsskolen.
Egen produktion
Forestilling 1: En ny forestilling for ældre KAPTAJN BECK GÅR I LAND som skal spilles på Thy
Teater som en lille kammer-operette. Den ældre del af publikum efterspørger mere opera og
operette. Forestillingen er derfor en ”pilot” som skal afprøve mulighederne i Thisted inden for
denne genre. Der planlægges fem opførelser.
Forestilling 2: En samproduktion rettet mod unge og som vi kalder TRADITIONEN TRO
(arbejdstitel). Det er et tiltag som vi retter mod konfirmandforberedelse i pastoraterne i Thy og på
Mors. Det er et helt nyt område, som Thy Teater gerne vil afprøve mulighederne indenfor.
Forestillingen er en særudgave tilrettelagt for Thy/Mors, som vi laver sammen med Teater
Mærkværk. Der planlægges fem opførelser.
Forestilling 3: 7EVEN (arbejdstitel) er et nyt dansetiltag for unge, hvor Thy Teater og Black Box i
Holstebro samarbejder om udbredelse af interessen for dans. Der er knyttet workshops og talks i
forløbene. Det foregår i samarbejde med to folkeskoler i Thisted Kommune. Der planlægges fem
opførelser i forløbet.
Forestilling 4: RIDDEREN I RØVERREDEN er en klassisk teaterforestilling som henvender sig til
det trofaste abonnementspublikum. Der spilles desuden i forsamlingshuse i Thy og på Hannæs. Der
planlægges elleve opførelser.
Forestilling 5: TØRSKOET (arbejdstitel) er en forestilling som skabes i samarbejde med
Landsbygruppen Thy. Det er hensigten, at den primært skal spille lokalt i forbindelse med
arrangementer i landsbyer (temadage/udviklingsforløb). Det er en forestilling om modsætning
mellem storby og landdistrikter, bosætning og arbejdspladser. Thy Teater samproducerer med
Teater Milde Himmel om projektet. Der planlægges fem opførelser i 2017.
Forestilling 6: VILJEN TIL HANSTHOLM (arbejdstitel) er en forestilling som skabes i samarbejde
med Hanstholm Havn og som spilles lokalt i havne i Nordvestjyllland og i forbindelse med
jubilæum i Hanstholm Havn i september. Der planlægges fem opførelser.
Forestilling 7: JUL PÅ MARSELISBORG (arbejdstitel) er en forestilling som Thy Teater
producerer i samarbejde med Figaros. Forestillingen bliver målrettet det ældre publikum som ikke
har mulighed for at komme ind på teatret. Typisk vil forestillingen spille på ældrecentre, i
handicapklubber m.m. Der planlægges femten opførelser.

Talentudvikling
Thy Teater tilbød tidligere folkeskoler, friskoler og efterskoler talentudvikling i form af
undervisning i nycirkus. Dette meget omkostningstunge arbejde skete i samarbejde med Nordeafonden i en tre-årig periode, som nu er afsluttet. I 2017 udbyder vi derfor igen dramaundervisning
som for børnehaver og folkeskoler. Ligeledes udbyder vi dramaundervisning i samarbejde med
Ungdomsskolen. Ligeledes vil der tilbydes kompetenceudvikling af pædagoger og lærere. Alle
disse tiltag udføres af tilstedeværende af scenekunstnerisk personale i dagligdagen..

Øvrige aktiviteter
Thy Teater vil løbende i året arrangere teater særligt for småbørnefamilier og familier med lidt
større børn. En del af disse forestillinger placeres på søndage under fællesbetegnelsen:
Æbleskiveteater og Isteater. Vi fortsætter også et tiltag for unge med fokus på publikumsudvikling,
som vi kalder Thy Teater i detentionen. Vi fortsætter også med de meget populære forfattersaloner,
hvor danske forfattere læser op af deres værker. Derudover har vi en lang række arrangementer i
samarbejde med foreninger og virksomheder. Ligeledes har vi i anledning af kommunalvalget også
valgmøde i vores blackbox. Desuden er der et større antal abonnementsforestillinger og øvrige
gæstespil for alle aldersgrupper i Thisted Kommune. Ydermere fortsætter vi med aktiviteter i
forbindelse med kystbyturismestrategien i samarbejde med Turistforeningen. Ligeledes arbejder vi
med flygtningeindsatsen i Thisted Kommune. Her ud over planlægger vi et større teaterprojekt
sammen med Museum Thy. Der planlægges i alt 93 gæstespil i året. Der planlægges til
sammenligning 57 opførelser af egenproduktion. Dette lever op til målsætning i svarbrev til Statens
Kunstfond om at minimum 1/3 af repertoiret udgøres af egenproduktion.
Samlet forventes 150 opførelser i budget- og regnskabsåret.
Evaluering
Thy Teater blev evalueret i 2015 af Lene Bak fra Pluss. Anbefalingerne herfra som skal
implementeres i en evt. ny egnsteateraftale er allerede i 2017 implementeret, bl.a. anbefalingerne
om øget samproduktion og ansættelse af dramaturg. Ligeledes med dramaundervisning og
samarbejde i Thisted Kommune om større samarbejdsprojekter.
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