


























Teaterledernes årsberetning 

igennem. 
Bestyrelse og ledelse valgte efterfølgende at gentage arrangementet i sommeren 201 7. 

Holbæk Drama College 

Holbæk Drama College er blevet en selvejende institution og har konstitueret følgende bestyrelse. 

Formand: 
Næstformand: 

Øvrige medlemmer: 

Jan Løve Presse- og direktionsrådgiver i Sparekassen Sjælland 
Esa Alanne Direktør, Finlands Kulturinstitut i Danmark 

Marie Louise Schelde Handberg, Dimitteret elev fra HDC 
Lene Floris Museumsdirektør, Historie og Kunst i Københavns Kommune 
Michael Metz Mørch, Generalsekretær Danske Kulturinstitut 

Bestyrelsen har vedtaget at de første punkter den vil arbejde på er: 
Økonomisk konsolidering og synlighed lokalt, regionalt og nationalt. 

Der lægges vægt på, at den daglige ledelse består af repræsentanter fra de tre samarbejdende 
institutioner: Stenhus Gymnasium og HF, Teatret Fair Play og Holbæk Teater. 
Dette, bl.a. for at sikre HDC 's forankring i institutionernes dagligdag, som er vigtigt for både eleverne 
og teatrene. 

Det er blevet besluttet af HDC's ledelse, at tredje-års-eleverne kan medvirke i Holbæk Teaters 
sommerteater i museumsgården. Dette samarbejde tog sin begyndelse i maj måned 2017 da prøverne 
til årets forestilling gik i gang. 

Holbæk Teaters ledelse har været kraftigt medvirkende til og deltager aktivt i bestyrelsen i 
landsforeningen af scenekunstneriske grundkursers arbejde for, på nationalt plan at få anerkendt det 
scenekunstnerisk talentarbejde på lige fod med musikkens talentarbejde. Således har der eksempelvis i 
flere år været statslig støtte til både musikskolernes arbejde og det konservatorie-forberedende 
musikalske grundkursus: MGK. Igennem dette arbejde er det lykkedes at samle og styrke de meget 
forskellige talentkurser der findes landet over, ved at indføre en studieordning som alle kan tilslutte sig. 

Udarbejdelse af ny grafisk identitet 

Da vi overtog ledelsen af teatret i 2011, valgte vi at fortsætte med teatrets igangværende grafiske profil 
og samtidig at nedlægge det arbejde der var sat i gang fra den afgående leders side, med at skabe et nyt 
logo og en ny hjemmeside. Over de seneste år har vi givet både teatrets logo, sæsonprogram, 
hjemmeside mm. et "facelift" af flere omgange. 
I sæson 16/17 igangsatte vi så det helt store arbejde; at redesigne hele teatrets grafiske profil. Dette er 
gennemført af teatrets kommunikationsmedarbejder, Marianne Ruben Eikers, i samarbejde med firmaet 
Poulsen Projects i New York.
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Dette arbejde har resulteret i et helt nyt logo, eller navnetræk om man vil, i nye skabeloner for det 
grafiske arbejde; sæsonprogram, plakater, flyers m.m. og ikke mindst en ny hjemmeside. 
Det er unikt, vækker opsigt og nysgerrighed. Vores umiddelbare indtryk er, at det er blevet taget rigtig 
godt imod. Vi er glade for det og vi glæder os til at udfolde det fuldt ud over de kommende sæsoner. 

Teatret i Virkeligheden - Anne Maj 

I sæson 2016/17 søgte Holbæk Teater og modtog støtte fra Kulturstyrelsen til at gennemføre projektet 
'Teater i Virkeligheden'. Projektet havde til formål at opsøge og håndtere henvendelser om samarbejde 
og at sætte teatrets 'knowhow' bedre i spil i det "omkringliggende samfund"; skoler, erhverv m.v. 
Projektet blev gennemført af Anne Maj Villmann og har foreløbig ledt til et samarbejde med 
UngHolbæk om at give unge mennesker, som har mistet livsgejsten, mod på livet igen igennem mødet 
med kultur. Projektet skal gennemføres som et pilotprojekt i efteråret 2017. 

Personale 

Efter, i en overgang at have forsøgt os med brug af freelanceteknikere, ansatte vi i efteråret Jacob 
Munster, som fastansat tekniker i huset. Vi fik fjorten ansøgere til stillingen og havde fem til samtale. 
Vores scenemester, Peter Schønnemann, sad med i ansættelsesudvalget, som personalerepræsentant. 
Jacob er faldet rigtig godt ind i huset og udfylder til fulde sin funktion. 

Organisationen 

Gitte Hørning er trådt ind i teatrets bestyrelse efter Vibeke Wrede. Vibeke valgte at stoppe i forbindelse 
med at familien flyttede til Jylland. 
Gitte Hørning kom ind i teaterbranchen som turneteknik.er i 1983 og rejste på turne i 6 år, først på 
Hvidovre Teater og fra 1985 på Det Danske Teater (DDT). 
Fra 1989 til 94 arbejdede hun med administrative opgave på DDT og blev i foråret 1994 turnechef 
samme sted. DDT fusionerede med Folketeatret i 2007. 
Som turnechef har Gitte kontakten med arrangører af turneforestillinger i hele landet (Teaterforeninger, 
Egnsteatre, Landsdelsscener og Kulturhuse), samt planlægning af turneer og bookning af hoteller og 
rejser til de kørende hold. 
Derudover er hun tilknyttet dramaturgiatet og sidder i Folketeatrets daglige ledelse. 
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