
Årsberetning 2015

2015 har været et spændende år. Et år med et højt aktivitetsniveau, både i Ringkøbing-Skjern Kommune og 
i hele Danmark.
 
Udover at producere og opføre egne forestillinger i teatersalen har Teatret OM været med ved flere kulturelle 
begivenheder i Ringkøbing-Skjern Kommune, og rundt i kommunen med mindre forestillinger, optrædener, 
koncerter, byttehandel og workshops. Teatret har præsenteret gæstespil i teatersalen fra nogle af de bedste 
børne- og voksenteatre i Danmark.
 
2015 har også været et år, hvor teatret er kommet godt rundt i Danmark og med forestillinger i blandt andet 
Aarhus og København. Teatrets egenindtjening har derfor været tilfredsstillende.
 
Endelig var 2015 året, hvor Teatret OM blev evalueret som egnsteater.



107 forestillinger - 25 i Ringkøbing-Skjern Kommune og 82 på turné
10 gæstespil i Ringkøbing-Skjern Kommune

8 optrædener i Ringkøbing-Skjern Kommune
15 workshops heraf 5 i Ringkøbing-Skjern Kommune 

146 aktiviteter med et samlet publikumsantal på 5.603

Foto: Antonella Diana



Evaluering af Teatret OM

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst iværksatte i 2015 en evaluering af Teatret OM. Evalueringen blev udført 
af konsulent Lene Bak og hele processen var et meget givende og positivt forløb. Evaluator så tre af teatrets forestillinger og 
havde møder med teatrets ledelse, bestyrelse og Ringkøbing-Skjern Kommune. Evalueringen blev godkendt af Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg for Scenekunst i september 2015 og blev efterfølgende præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-
Skjern Kommune.

I december faciliterede Ringkøbing-Skjern Kommune et møde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Teatret OM, teatrets bestyrelse 
og evaluator med henblik på at få en åben dialog om udviklingsstrategier og fokuspunkter for teatrets kommende egnsteaterperiode. 
Mødet resulterede i mange ideer og ønsker, hvoraf flere allerede er implementeret i udkastet til den nye egnsteateraftale.

Baseret på Kulturstyrelsens data og 
supplerende interviews er det evaluators 
vurdering, at Teatret OM er veldrevet, 
med fornuftige organisatoriske og fy-
siske rammer samt et spinkelt økono-
misk fundament, inden for hvilket teatret 
skaber særdeles meget scenekunst. 
Kommunen har et spinkelt kulturbudget, 
og prioriteringen af teatret er et klart 
tilvalg.

Den kunstneriske kvalitet er høj, og 
repertoiret med både børne-, unge- og 
voksenteater virker hensigtsmæssigt… 
Den organisatoriske forretningsmodel 

for Teatret OM virker hensigtsmæssig. 
Den er baseret på den faste kunstneriske 
stab med to skuespillere og en sceno-
graf samt et antal faste og løse free-
lance ansatte skuespillere, kombineret 
med udstrakt grad af samarbejde med 
andre teatergrupper, skuespillere og 
kunstnere i ind- og udland. Herved 
sikres både kontinuitet, klar kunstnerisk 
linje, fleksibilitet og fornyelse. 

- Sammenfattende er det evaluators 
vurdering, at teatret i den grad lever 
op til og følger sin kunstneriske vision. 
Det kreative samspil mellem skuespiller, 

dramaturg, scenograf i en stadig udforsk-
ning og afsøgning af nye rum virker 
overbevisende og giver de sceniske 
produktioner en særlig kant. Fore-
stillingerne kredser typisk om de store 
temaer identitet, kunst og natur, hvilket 
netop er en central del af teatrets vision.

 - Den lokale forankring er stærk, med 
et udbytterigt samarbejde mellem teater 
og kommune. Teatret OM prioriterer 
tværgående samarbejder og har et im-
ponerende netværk i ind- og udland i 
forhold til teatrets samlede ressourcer. 

Lene Bak 2015 

Uddrag fra Evalueringen:



Ny produktion: 3 i 12

Forestillingen 3 i 12 er en grotesk og 
musikalsk parafrase over tiden og tid som 
begreb, men også en forestilling om men-
neskets sårbarhed.

Scenen domineres af et stort ur på den ene 
side og en pottemagers drejeskive på den 
anden. Uret er beboet af fantasifigurer, som 
kommer frem som i et gammelt klokkespil, hvor 
scener udspiller sig hver time, og beskriver en 
travl og nådesløs tid. Samtidigt sidder håndværk-
eren ved sin drejeskive i en anden tidsdimension, 
som danner et kontrapunkt til det moderne men-
neskes hastige puls og urets mekaniske tid.

Mellem uret og drejeskiven følger vi to kvinder. 
Hvor kommer de fra og hvor er de på vej hen i 
deres støvede tøj? Måske har de rejst, måske 
vil de rejse. Midt i en meningsløs tid prøver 
de at finde et menneskeligt ansigt. 

3 i 12 er på én gang abstrakt og konkret 
og hver enkel tilskuer inviteres til at 
danne egne billeder og betydninger. 
Forestillingen er inspireret af 
“dommedagsuret” – et billede 

på hvor tæt vi er på verdens undergang. Dommedagsuret blev intro-
duceret af videnskabsfolk og Nobelpristagere i Chicago i 1947, og er 
i 2015 blevet rykket frem til tre minutter i tolv.

3 i 12 henvender sig til det unge og voksne publikum og blander 
fysisk teater, dans, fortælling og nykomponeret musik af Lars 

Greve, musiker og komponist fra blandt andet det pris-
vindende band Girls in Airports.

Til musikken til 3 i 12 modtog teatret 30.000 kr. fra 
Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik.

3 i 12 havde forpremiere d. 17. december 
2015 og bliver genopsat i maj 2016 

med en længere spilleperiode. 

3 i 12 – Foto: Tine Boelslund



Øvrige repertoireforestillinger

Teatret OM har et repertoire på fem aktive forestillinger, hvoraf fire 
(79’fjorden, I Maltagliati, Hvalens sang og 3 i 12) blev opført i 2015. 
Waves of Being blev ikke opført i 2015, men genopsættes i 2016. 

Om 79’fjorden:

- Hele Grønland i en iglo - 400 skolebørn har fået en helt 
særlig teateroplevelse i Gjethuset

Det er koldt. Iskoldt. Blå skinnende iskrystaller blinker på 
væggene, og udenfor hyler vinden en mystisk melodi. Det 
som synes at være det nordlige Grønland, er i virkeligheden 
Frederiksværk, nærmere bestemt Gjethuset.

Her, i en kæmpe iglo lavet af stof og fantasi, viste Teatret 
OM stykket 79’fjorden. I et stærkt billedsprog understreget 
af eventyrlig musik, eksotiske sange og mytologiske masker, 
skaber skuespillet et totalteater for alle sanser og bortfører 
publikummet i en verden fuld af is, historie og myter.

”Forestillingen skal formidle viden gennem fortællinger, 
dans og musik. Netop børnene skal gerne lære om historien 
på en spændende og fantasifuld måde” siger Søren la Cour 
Jensen, museumsinspektør og ansvarlig for Knud Rasmussens 
Hus.
Esther Mauck, Halsnæs Avis - 2015

TV indslag fra Gjethuset af TV-Nordsjælland

Nedenfor et uddrag af anmeldelser/udtalelser 
om teatrets forestillinger i 2015.

79’fjorden – Foto: Tommy Bay 

http://webtv.tvnordsjaelland.dk/?poditemid=33349&sec=2168


Om Hvalens sang:

-  ’Det hele sker i et eventyragtigt rum – i bugen af en hval – med brug af 
forskellige teknikker: animation på bagvæggen, en lille figur, Pinocchio, 
der fungerer som medfortæller, lyseffekter, vand og rytmik og med en 
lethed og timing i spil og replik, som løfter stykket langt op over almin-
delig moraliseren, så både børn og voksne får en poetisk oplevelse med 
et samfundsmæssigt budskab.’ 
Lene Bak, uddrag af evaluering af Teatret OM 2015

‘En kæmpe fornøjelse for de små, som jeg anbefaler børnefamilier at 
kaste sig ud i.’ 
Anmeldelse fra Børn i byen - København

‘En historie, hvor moralen er ligeså klar som vandet på Den Blå Planet, 
men som ikke virker tung eller anklagende.’          
Anmeldelse fra Iværksættermor.dk

‘Jeg kunne ønske mig, at alle klodens børn og voksne ville få chancen for 
at se og lære af denne fine forestilling!’           
Anmeldelse fra Silkeborg Dukketeaterfestival - Festival of Wonder

Hvalens sang – Foto: Jørn Deleuran



‘...Under hele forestillingen er alle børn og voksne meget stille og optaget af, hvad der 
foregår. Den er sansemæssigt og lydmæssigt en stor oplevelse. ...Lydene underbygger hele 
tiden, og der er så mange skift og fine scenarier hele vejen igennem. Vi får som publikum 
øjnene op for, hvor meget affald der er i verden, og det får os til at reflektere over at passe 
bedre på vores jord. En helt utrolig dejlig oplevelse, som giver børnene noget meget 
sansende og nærværende i en verden der ofte går meget hurtigt. ...Jeg er så glad, både som 
lærer og privatperson over at jeg har kunnet tage min klasse med til dette’.          
Helle Nørgård – Forældreskolen, Århus

Hvalens sang – Foto: Jørn Deleuran



Skuespilleren er den bærende kraft, og fysisk og vokal træning er en fortløbende proces. Herudover er 
den scenografiske og rumlige dimension central i teatrets produktioner; således har teatret gennem de 
seneste år arbejdet med at opbygge et Scenografisk LAB. Laboratoriet er netop blevet godkendt som 
praktikværksted for teaterteknikere. 
Teatrets kunstneriske arbejde tager udgangspunkt i en stadig udforskning af forholdet mellem skue-
spilleren, det dramaturgiske, det scenografiske og det billedmæssige univers. Herunder afprøves, 
hvordan rum, farver og scenegenstande spiller sammen med skuespillerens arbejde. Sceno-
grafien gøres til en aktiv og ligeværdig medspiller og åbner for nye rum/fortolknings-
rum. I den kreative proces udvikles det sceniske rum parallelt med skuespillerens 
materiale. 
Lene Bak, uddrag af evaluering af Teatret OM 2015

Colora il Cuore – 1992



Vejen til Scenografisk LAB

Scenografisk LAB er et fuldt indrettet værksted med en fast scenograf og et teknisk team. Dette giver en dynamisk platform for 
udvikling af interne processer og eksternt samarbejde og residencies.

Scenografisk LAB er udsprunget af Teatret OMs kunstneriske arbejde, som tager udgangspunkt i en jævnbyrdig skabelsesproces 
mellem skuespillerens udtryk og scenografien/billedkunsten.

Vi er interesserede i at synliggøre teatrets særlige kreative proces med scenografien som en ligeværdig medspiller og dermed 
udveksle og skabe netværk med andre som arbejder i krydsfeltet mellem teater, performance og billedkunst, både nationalt og 
internationalt.

I 2015 fik teatret bevilget 150.000 kr. fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts Kvalitetsudviklingspulje for Egnsteatre til an-
sættelse af en projektkoordinator. Projektkoordinatoren, som ansættes fra medio marts til 1. november 2016, skal afdække og 
beskrive de ressourcer der ligger i Scenografisk LAB og videreformidle dem.

Scenografisk LABs samarbejdspartnere tæller bl.a.: 
Anna Furse, Head of the Theatre and Performance 
Department, Goldsmiths University, London, UK • 
Roberto Varea, Theater Program Coordinator, Uni-
versity of San Francisco, USA • Aarhus Tech • Æste-
tik og Kultur, Aarhus Universitet • Juli Hendren, 
Tricklock Company, Albuquerque, USA • Chris Van 
Goethem, docent ved Kenniscentrum Podiumtech-
nieken RITS, Bruxelles, Belgien, og medarrangør af 
Scenofest, Prag, Tjekkiet.

Scenografisk LAB tilbyder scenografisk konsulentvirksomhed, 
design, udførelse og værkstedsfaciliteter, og samarbejder 
med andre teatre omkring realisation af scenografi, rekvisit-
ter og kostumer samt tilbyder residencies.

I 2015 blev Scenografisk LAB bedt om at skabe scenografi 
og rekvisitter til børneforestillingen Tartoosh, som er et 
samarbejde med Haya Cultural Center i Amman, Jordan, og 
Keith Frederick fra Puppet Surgery, UK. Antonella Dianas 
scenografi blev bygget i Teatret OMs værksted og efterfølgende 
sendt til Jordan. Forestillingen havde premiere i Amman i 
januar 2016.

Scenografisk LAB afholdt workshop for 1500 børn i efterårsferien 
på Den Blå Planet i København.

Let Me Go – Foto: Antonella Diana



Øvrige aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune

•   Kulturnat i Ringkøbing Teatret deltog med forestillingen Tiden er din. Teatret OM er      
     repræsenteret i bestyrelsen for Kulturelt Samråd, og var også en del af Kulturnattens    
     styregruppe i 2015.
•   Indvielse af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter med klovneforestilling skabt til 
     lejligheden.
•   Klovneoptrædener på Ølstrup skole og i No Børnehus.
•   Byttehandel på Nordsø Camping – Teatret OM, Vindenes bro sammen med 
     flygtninge fra Syrien og Eritrea.
•   Koncert med Vindenes bro på Vestjyllands Højskole.
•   Musikalsk optræden ved to Allehelgensgudstjenester i Rindum Kirke.
•   Teatrets faste samarbejdspartner Cristiana Alfonsetti opførte en arbejdsdemonstration 
     om den indiske dans Odissi, og den indflydelse dansen har haft på hende som 
     menneske og på hendes arbejde som skuespiller. 

Byttehandel på Nordsø Camping – Foto: Røde Kors



Gæstespil i Teatret OMs teatersal

Teatret OM har præsenteret 10 gæstespil i teatersalen, heraf 3 i samarbejde med Ringkøbing Fjord Teater. Alle professionelle 
gæstespil af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret åbner på denne måde for teaterudbuddet og giver borgere i Ringkøbing-Skjern 
Kommune mulighed for at opleve teaterforestillinger fra ind- og udland. 

•   Memoria, Odin Teatret 
•   Langnæsernes hverdag, Teater for Alle. Det lokale amatørteater Teater for Alle, hvor størstedelen af aktørerne er 
     mennesker med fysiske og psykiske handicap, opførte Langnæsernes hverdag. Forestillingen var Teater for Alles stifter 
     og kunstneriske leder Birgit Faneskovs afskedsforestilling. 
•   Grinet og Døden, Teatergrad, arr. RIFT. 
•   Den sidste turist, Cafe Liva, arr. RIFT
•   Koncerten, Det Olske Orkester, arr. RIFT
•   I begyndelsen var begyndelsen, Teatret De røde heste
•   Edith Piaf koncert, Uta Motz
•   Vejen hjem, Teater Refleksion
•   Cement, Ritmi Sotteranei. Danseteater fra Italien. 
•   Cement, Ritmi Sotteranei (Forestilling for gymnasier)  



Turné

Teatret OM som kulturambassadør for Ringkøbing-Skjern Kommune både i Danmark og udenfor landets grænser. I 2015 har teatret især været 
synlig på den danske teaterscene dog med en enkelt afstikker til Frankrig.

I Maltagliati spillede i Velling og på festivalen Magdalena Montpellier i Frankrig. Uddrag af forestillingen blev præsenteret i Ridehuset i Aarhus 
i forbindelse med Aarhus 2017 programevent.

79’fjorden spillede i Skagen og i Frederiksværk i samarbejde med Knud Rasmussens Hus og Halsnæs Kom-
mune og Gjethuset, hvor forestillingen spillede en uge i september for 400 børn. 

Hvalens sang blev spillet 74 gange på turné for 1.551 børn og voksne. 
•   24 gange i på Den Blå Planet, København, efterårsferien 2015.
•   22 gange på Åbne Scene på Godsbanen, Aarhus, marts 2015. 
     Forestillingen var kurateret af Åbne Scene. 

Hvalens sang spillede desuden i Frederikssund, Holte, Fredericia, 
Nykøbing Mors, Ølgod, Silkeborg og Aarhus – i alt 28 gange.

I Maltagliati – Foto: Rina Skeel



Undervisning/workshops 

•   Workshop for 8. og 9. klasses elever fra Lem og Ringkøbing skole, som både så og hørte om teatret og deltog i en prak-
tisk workshop i teatrets træning og arbejdsform.

•   Gøglerskole med de to professionelle dramapædagoger Päivi Raninen og Anna Agergaard Kristensen. Gøglerskolen 
     er en årlig tilbagevendende aktivitet i begyndelsen af juli måned med en uges intensiv undervisning i gøgl, akrobatik og 
     teater, som slutter med en offentlig visning. Gøglerskolen i 2015 var fuldt besat.

•   Ikonmester fra Beograd Ana Milutinovic afholdt ikonkursus på teatret og på skoler. 50 børn lærte de gamle ikonteknik-
ker og udstillede deres ikoner sammen med de voksne kursusdeltagere på Teatret OM. Ikonkurset var arrangeret af Sce-
nografisk LAB i samarbejde med Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn, og støttet af Kulturelt Samråd.

•   Scenografisk LAB afholdt plastikplankton workshop på Den Blå Planet i tilknytning til opførelser af Hvalens sang.

•   Sandra Pasini afholdt workshop i stemmetræning og sang under festivalen Magdalena Montpellier. 

•   Italienske Erasmus-studerende Anna Zanetti fra … Universitetet i Bergamo, fulgte teatrets arbejde med produktionen 3 
i 12 fra juli til september. Derefter valgte hun at blive på teatret for egen regning indtil december for at følge færdiggørels-
en af arbejdet med den nye forestilling. 
 

Sandra Pasini underviser



Personale

Teatret OM har 7 medarbejdere + 3 faste freelance skuespillere og en freelance tekniker.

Den faste kunstneriske personale består af en kunstnerisk leder/skuespiller, en skuespiller/musiker og en scenograf.

På administrationssiden er der en PR- og salgsansvarlig, en bogholder og en markedsføringsmedarbejder i henholdsvis 
en fuldtidsstilling og to deltidsstillinger.

Derudover er der en værkstedsmedarbejder.

I 2015 har der været rokeringer pga. langtidssygemelding og barsel.

I efteråret modtog teatret en bevilling fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til at ansætte en 
projektkoordinator til Scenografisk LAB. Projektkoordinatoren starter d. 15. Marts 2016 og ansættelsen løber frem til 
1. November 2016. Desuden ansatte teatret i efteråret en producer på deltid til festivalen 2016.



Økonomi

Årets resultat blev et underskud på 114.634 kr. mod budgetteret 0 kr. I resultatet indgår en engangsindtægt på 55.789 kr. fra 
SKAT, jf. nedenfor, så årets reelle resultat blev et underskud på 170.423 kr. Årets resultat er om ikke tilfredsstillende, så for-
venteligt, idet teatret har investeret omkring 260.000 kr. til eksterne skuespillere, teknikkere og komponister i forbindelse 
med udvikling af forestillingen ”3 i 12” som havde premiere den 17. december 2015. Der er således tale om en ganske 
betydelig satsning fra teatrets side, idet der aldrig tidligere har været involveret så mange eksterne personer i teatrets 
opsætninger.

Antal opførelser, belægning og driftsindtægter har udviklet sig således:

          
Antal opførelser / aktiviteter      

Belægning         

Driftsindtægter, kr.        

2015
146

5.603

421.588

2014
135

6.296

186.364

2013
82

5.306

232.764

Antallet af aktiviteter er steget med 
godt 8% mens belægningen er faldet 
med 11%. Faldet i belægningen var 
forventet da 2014 var præget af et 
meget stort jubilæumsprogram. 

En mere relevant målestok for 
belægningen er 2013 i forhold til 
hvilket belægningen er steget med 
knapt 6%. Driftsindtægterne er 
steget med 126% og det betyder, at 
egenindtægterne (forholdet mellem 
driftsindtægter og samlede indtægter) 
er fordoblet – fra 6% i 2014 til 12% 
i 2015, hvilket er særdeles tilfreds-
stillende og en stor opmuntring.

De samlede omkostninger har ud-
gjort 3.562.337 kr. mod budget-
teret 3.204.278 kr., en stigning på 
358.059 kr., hvoraf de 260.000 kr. 
er gået til udvikling af den nye for-
estilling. Deltagelse i Scenekunst-
netværkets specialudviklede for-
retningsudviklingsforløb, udvidelse 
af bogføringsprogrammet samt ind-
køb/fornyelse af IT og rekvisitter 
har tegnet sig for resten af omkost-
ningsstigningen.

Som nævnt ovenfor modtog teatret 
en ekstraordinær ”gave” fra SKAT på 
55.789 kr., da SKAT måtte frafalde 

den i 2013 trufne administrative 
afgørelse omkring teatrets moms-
pligt af kommunale tilskud. Sagen 
blev ført med støtte fra TIO, og 
SKAT opgav først sagen efter at have 
prøvet den ved Landsskatteretten 
til trods for, at Skatteankestyrelsen 
havde givet teatret fuldt medhold. 
Nu er sagen afsluttet, hvilket må 
glæde rigtigt mange i teaterverden 
der kunne imødese en beskæring af 
de kommunale tilskud med 20% 
såfremt SKAT havde fået medhold.



Produktion/forestilli
ng

(titel) Lokale Turné Lokale Turné
Egenproduktion: 3	Minutter	i	12 1 	 22

Samproduktion
Genopsætning: Hvalens	Sang 14 74 219 1551

I	Maltagliati 2 2 55 160

79'	Fjorden 7 7 245 620
Gæstespil	(indkøbt	af	teatret) Odin	Teatret:

		Memoria 1 53

Teater	for	Alle:

		Langnæserne 1 76

De	Røde	Heste:

		I	begyndelsen 1 35

Teater	Refleksion

		Vejen	hjem 1 14

Motz	&	Allentoft:

		Edith	Piaf 1 110

Ritmi	Sotterranei:

		Convivio 2 103

Total 31 83 932 2331

Antal	opførelser Antal	publikum

Opgørelse	over	antal	forestillinger,	andre	aktiviteter,	besøgende	m.v.

Scenekunstneriske	forestillinger,	opførelser	og	publikum

Forestillinger Antal	 Inviterede Betalende Antal	pladser Værdi-

opførelser publikum publikum i	alt	 belægning

Hvalens	Sang 14 219 206 420 101% 49%

I	Maltagliati 2 55 24 180 44% 13%

79'	Fjorden 7 245 220 525 89% 42%

Odin	Teatret:	Memoria 1 53 6 60 98% 10%

De	Røde	Heste:		I	begyndelsen 1 35 28 60 105% 47%

Teater	Refleksion:	Vejen	hjem 1 14 10 60 40% 17%

Motz	&	Allentoft:	Edith	Piaf 1 110 104 110 195% 95%

Sæde-belægning

Belægningsprocenter	-	antal	lokalt	spillede	på	egen	stationær	scene	(ikke-gratis	forestillinger)	

Aktivitet Målgruppe Antal	deltagere

Musikalsk	optræden Voksne 200
Klovneoptræden Børn 130
Arenaindvielse alle 52
Kulturnat alle 50
Pædagogik,	workshops alle 1667
Øvrige	aktiviteter alle 241

2340

Andre	aktiviteter	(dvs.	ikke	scenekunstneriske	forestillinger)

Kr. %
Egenomsætning	i	alt 488.265 14%
Salg	af	forestillinger 278.457 8%
Entreindtægter 44.800 1%
Indtægt	på	øvrige	aktiviteter	 98.726 3%
Statslige	tilskud	(excl.	
driftstilskud)

0 0%
Kommunale	tilskud	(excl.	
driftstilskud)

0 0%
Private	sponsorer,	fonde	o.	lign. 66.282 2%
Offentlige	driftstilskud	i	alt 2.905.033 86%
Kommunalt	driftstilskud	(jf.	
egnsteateraftale) 1.517.832 45%
Særligt	statsligt	tilskud	(det	tidl.	
amtstilskud) 1.387.201 41%
Omsætning	i	alt 3.393.298 100%

Kr. %
Husleje 289.152 12%
Produktion 249.108 11%
Turnéomkostninger 146.110 6%
Løn	(faste	og	eksterne) 2.323.504 100%
Øvrige	omkostninger 554.463 24%
Omkostninger	i	alt 3.562.337 153%
Resultat -169.039

Økonomiske	nøgletal

Omsætningsfordeling	i	kr.	og	procent	af	samlet	beløb

Omkostningsfordeling	i	kr.	og	procent	af	samlet	beløb



Fremtidsudsigter

I 2016 er der premiere på arbejdsdemonstrationen Tomhedens tilstedeværelse samt genopsætning af 3 i 12, Waves of Being, 
Hvalens sang og I Maltagliati. 

Teatrets internationale teaterfestival Ur-Nat afholdes fra d. 20. – 28. august 2016. Her samarbejder Teatret OM bredt med 
kommunens øvrige kulturinstitutioner, handelsstandsforeninger, turismeorganisationer, sommerhusudlejere, produktions-
skole, erhvervsliv, Ældresagen, skoler og uddannelsesinstitutioner og ikke mindst Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forberedelserne er også i gang til flere større kulturprojekter, som blandt andet deltagelse i Aarhus 2017-projektet 
Gentænk Sommerhuset og Kulturfestival Off Road i Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Teatret OM vil i den kommende aftaleperiode i fællesskab undersøge muligheden 
for en ny lokalitet til teatret, når den nuværende lejeaftale udløber den 1. juli 2017. Disse nye lokaler skal 
tilstræbes at rumme forbedrede muligheder, f. eks i form af mulighed for to sale, der vil give mulighed for at 
have både en prøvesal og en teatersal samt have faciliteter, der understøtter den kreative proces mellem 
scenografi og teaterstykkernes frembringelse under Scenografisk Lab.
En ny placering af teatret vil endvidere give en øget synlighed og øget synergi med byen og det øvrige 
kulturliv.

Ringkøbing d. 18. marts 2016

           
Sandra Pasini     Jacob Møller
Kunstnerisk leder, Teatret OM   Formand, Teatret OM 


