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STATUS på indsatsområder:
Foreningen og Roskilde Kommune har aftalt følgende indsatsområder i
aftaleperioden:
1. Styrke PR og formidling af Roskilde Teaters aktiviteter.
STATUS:
•

•
•
•
•
•
•
•

Området er højt prioriteret i vores arbejde. Vi har således nedsat
et PR-udvalg bestående af tre bestyrelsesmedlemmer, der har
som sin vigtigste opgave at arbejde målrettet med en styrket
indsats i relation til PR og formidling.
Nyt design for sæsonbrochure 2017/18
Bemandet stand på Roskilde Bibliotek i første uge af maj i
forbindelse med åbning af billetsalget for sæson 2017/18
Introduktionsarrangement ved sæsonens sidste forestilling, hvor
vi fortalte om repertoiret i sæson 2017/18
Øget brug af de sociale medier.
Styrkelse af netværksarbejdet, bl.a. via deltagelse i Roskilde
Erhvervsforum.
Fortsat samarbejde med Gundsø Teater og Musik.
Fortsat samarbejde med Roskilde Musikforening og Roskilde
Kunstforening.
Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

2. Styrke det formidlingsmæssige arbejde for unge og udbuddet af kvalitativt
godt ungdomsteater
STATUS:
•
•

•
•
•
•

•

RT tilbyder løbende kvalitativt gode og vedkommende
teaterforestillinger for unge.
Spiller forestillinger for unge både om dagen og om aftenen,
således at de unge har mulighed for at se en god teaterforestilling
både sammen med deres klasse og med deres forældre, ligesom
forældrene om aftenen – evt. efter anbefaling fra den unge - kan
gå ind og se den forestilling, som den unge har set i dagtimerne
med sine klassekammerater.
Vi har en god kontakt til folkeskoler via skoleforvaltningen.
Enkelte gymnasieforestillinger. Vi arbejder på forsigtigt at
udbygge kontakten til gymnasierne i Roskilde.
Det lykkes af og til at få grupper af unge ind til særlige
forestillinger, typisk i samarbejde med en engageret lærer.
Ved fastlæggelse af repertoiret for 2017/18 inviterede vi en
udvalgt gruppe af unge til på et møde at fremkomme med deres
bud på, hvilke forestillinger de fandt interessante og seværdige for
deres aldersgruppe.
Vi arbejder på at få etableret en unge-gruppe, som vi fremover
kan snakke repertoire, målgrupper, PR og formidling med.
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