
Vision og strategi for Teatret Riddersalen 2017-2020

VISIONEN

Frederiksberg Kommunes lille storbyteater – Teatret Riddersalen – producerer og spiller forestillinger hvor 
nutiden tager fortiden ved hånden med humor, dybde og kant for børn (0-12 år) og familier. Sproget, 
musikken og det visuelle er omdrejningspunkt for at styrke og bidrage til kvaliteten og forøgelsen af 
sproglig og åndelig udvikling, meddigtning, læring og fordybelse. Barren sættes højt i bestræbelserne på at 
ruste og inspirere det unge publikum til at se sammenhænge i livets mangfoldighed, forberede dem på det 
uforudsete, give dem en sund forståelse for natur og omgivelser, samt på det nørdede, anderledes, skæve 
og skrøbelige i tilværelsen. Gennem samtale og refleksion før og efter teateroplevelsen styrkes fælles 
identitet og dannelse – deltagerne hører, ser og favner hinandens fortællinger om det gode og det onde. I 
bearbejdning med teatrets greb, giver det overskud til livet i den verden vi lever i!

STRATEGIEN

At arbejde målrettet med følgende to temaer hvor fokus er rettet på forestillinger og aktiviteter for 
målgrupperne: Børn (0-12 år) og familier. 

Aktiviteterne under begge temaer er delt op i prioritet 1 og 2 til brug for den endelige fastlæggelse af 
fokusområder i forhold til driftstilskuddets endelige bevilligede beløbsramme.

Professionel scenekunst på Riddersalen, i byens rum og på turné
1)

 Egenproduktioner:
Med fokus på ny-skreven dramatik, ny-komponeret musik og visuelle scenografier, der styrker og udvider 
oplevelsen af fortællingen.

 Turnéaktivitet i Danmark
 Danske gæstespil på Riddersalen

2)
 Gadeteater i Lorrys Have foran Riddersalen
 Internationale gæstepil på Riddersalen
 International turnéaktivitet med Riddersalens egenproduktioner

Publikumsudvikling – gøre teatret vedkommende for flere
1)

 Involvere i udvalgte af teatrets processer:
Arbejde videre i en formaliseret form med de erfaringer fra samarbejdet omkring Kulturcrew under 
Aprilfestivalen. Involvere børn i målgruppen i udvalgte processer i og omkring teatrets produktioner.

 Systematisk dialog og samskabelse med målgruppens interessenter:
Inspirations- og fortællingsforum med bl.a.: Elever fra kulturcrew, pædagoger, lærere, stampublikum, en 
familie med børn, bydelsmødre og ældreklubber (børn og ældre oplever sammen og får fortællinger til at 
leve videre).
Deltagerne får mulighed for at se alle forestillinger på Riddersalen med efterfølgende møder om deres 
fortællinger og oplevelser om vores forestillinger. Gruppens kommentarer og overvejelser drages ind i 
organisationen til styrkelse af arbejdet med at blive vedkommende og mere synlige for målgruppens 
interessenter.

 Sætte målgruppen i stævne med andre generationer: F.eks. daginstitutioner eller skoler i dialog med lokale 
plejehjem om fortællinger.



2)
 Bringe teatrets fagligheder i spil overfor målgruppernes interessenter:

Tilbyde workshop/produktionsforløb i Åben skole regi og til daginstitutioner. Arbejde med egne fagligheder 
inden for det kunstneriske, tekniske og markedsføring/formidling og bringe dem i spil overfor målgruppens 
institutioner. Vi får afprøvet vores fagligheder i en anden ”målestok” i arbejdet med at formidle til børn. 
Processen kan styrke vores egne kompetencer ved et nyt blik på vores fag og opgaver.

 Samarbejde med et teater, der kan producere og benytte vores faciliteter, både produktions- og 
administrativt. Det kan også være indenfor det tværdisciplinære område – en anden kunstform/genre end 
teater.

Noter til prioritering i forhold til driftstilskuddets beløbsramme:

1: 
I forhold til indtægtssiden er det vigtigt at pointere, at vi til cirka 50 % af vores forestillinger spiller for et 
publikumsantal på 60-80 personer pr. forestilling. Det er primært overfor målgrupper i aldersgruppen 0-6 år. Til 
familieforestillinger, fra 6 år og op, spiller vi for et publikumsantal på 200 personer pr. forestilling. Billetpriserne er i 
den lave ende af priskategorierne (teaterbilletter.dk) for, at kunne imødekomme både skoler, daginstitutioner og alle 
børnefamilier.

Til gadeteater i Lorrys Have foran Riddersalen er der ingen entréindtægter. Her bydes både skoler, daginstitutioner og 
alle byens borgere til at få en levende fortælling og oplevelse uden betaling.

2:
Ved et driftstilskud på størrelse med tilskuddet for 2016, 4.144.000 kr., vil aktiviteterne med prioritet 1) under begge 
temaer kunne udøves på et stadigt højt kunstnerisk og fagligt niveau. Der vil til udvalgte processer under prioritet 1) 
også kunne prioriteres en målrettet og systematisk planlægning samt igangsættelse af arbejdet med 
publikumsudvikling.

3:
Ved et driftstilskud på 5.200.000 kr. vil alle aktiviteter under begge temaer kunne varetages og udvikles . De 5 
aktiviteter med prioritering 2) fra begge temaer vil blandt andet betyde:

 Muligheden for at skabe en tradition på Frederiksberg med gadeteater hver sommer i Lorrys Have foran 
Riddersalen. Hver sæson med en ny fortælling om fortid og nutid på Frederiksberg. Der vil til denne aktivitet 
også kunne kombineres med aktiviteten, hvor vi tilbyder workshop/produktionsforløb til skoler og 
daginstitutioner. Begge aktiviteter vil skoler og daginstitutioner kunne deltage i uden beregning!

 Internationale gæstespil på Riddersalen vil udvide bredden i teatrets repertoire og samtidig give bl.a. byens 
skoler og institutioner muligheden for at opleve andre kulturers iscenesættelser og fortolkninger af både 
kendte og ukendte fortællinger.

 Der har de sidste par sæsoner været interesse, fra bl.a. Kina og flere lande i Sydamerika, for én af vores 
forestillinger for målgruppen 1½-4 år. International turnéaktivitet vil bl.a. give muligheden for at udvikle et 
internationalt netværk og samarbejdsmuligheder på tværs af landegrænser. Det vil synliggøre overfor 
offentligheden, at både Riddersalen og Frederiksberg satser på en stærk profil med høj kvalitet, som også har 
international interesse.

 Systematisk samarbejde med lærere og pædagoger om hvordan vi planlægger og udvikler 
workshop/produktionsforløb målrettet primært mod eleverne fra 0.-4. klasse. Et 4-årigt samarbejdsforløb, 
der skal dokumenteres løbende undervejs med fokus på delmål, der viser hvad der virker og hvad der ikke 
virker for alle involverede i projektet. Udvikle et bæredygtigt samarbejde med skoler og daginstitutioner, 
hvor teatret både som kunstform og som faglig branche kan være med til at inspirere og udvikle relevante 
samarbejdsformer.



 Samarbejdet med f.eks. et projektteater vil både styrke bredden i vores repertoire, mulighederne for 
samarbejdet om en co-produktion og optimeringen af brugen af teatrets øvrige faciliteter som f.eks. 
værksted, systue og administration. 

4:
Der er under både punkt 2 og 3 taget hensyn til en lønregulering for både ledelse og medarbejdere. 
Lønbestemmelserne tager udgangspunkt i statens skalatrin for størstedelen af faggrupperne på teatret. Disse 
lønbestemmelser har indtil nu været fastfrosset i 6 år. Vi ønsker at kunne fastholde kompetente og faglige – gælder 
både kunstnerisk, teknisk og administrativt – dygtige medarbejdere ved blandt andet også at kunne tilbyde en rimelig 
anstændig løn i forhold til anciennitet, kompetencer og overenskomster.


