


Teatret Svalegangens vision og strategi 
for 2019-2029



MISSION
Teatret Svalegangen sætter tidens tanker 
og følelser i bevægelse 



HVORFOR?

Vi tror på at kunst, der reflekterer og 
debatterer vores samtid nedbryder 
barrierer, skaber identitet og fællesskab 
samt styrker den demokratiske 
sammenhængskraft.



VISION Teatret Svalegangen er et af Danmarks 
mest markante og profilerede 
samtidsteatre. 



FOKUSOMRÅDER

1. Kunst og repertoire

2. Publikum

3. Organisation

4. Økonomi

5. Internationalt udviklingsperspektiv

6. Bæredygtighed



KUNST OG 
REPERTOIRE  

MÅL ÅR 2024 MÅL ÅR 2029

KVALITATIVE MÅL

• Der tages udfordrende og nyskabende valg i 
repertoireplanlægningen på indhold såvel som form.

• Repertoiret reflekterer nutidens tanker og følelser 
samt afspejler samfundets diversitet på parametre 
som køn, alder, etnicitet, socioøkonomi og seksualitet 
mm. 

• Gennem strategisk udvikling af flerårige indholdsspor 
skabes markante forestillinger, der øger teatrets 
medieomtaler og styrker teatrets brand.

• TS brander Aarhus nationalt.

KVALITATIVE MÅL

• Teatret tiltrækker og samarbejder med 
markante og nyskabende aktører i det 
scenekunstneriske miljø.

• Repertoiret er medskaber af nye narrativer i 
relation til tidens tanker og følelser samt 
samfundets diversitet.

• Teatret opfattes, via sit indhold og virke, som 
en markant aktør i samfundsdebatten.

• TS brander Aarhus internationalt.

KVANTITATIVE MÅL

• Der skabes 2 nye udviklingsprojekter med ekstern 
finansiering.

• 1 samarbejde med markant teatergruppe/kompani.

• Strategisk udvikling af kortere produktionsformater.

• 350 omtaler i regionale medier, 155 omtaler i 
nationale medier

KVANTITATIVE MÅL

• 1 nyt signaturprojekt med ekstern 
finansiering hvert år.

• Faste ”artist in residence” programmer i 
repertoiret.

• 1 fast produktion med kortere 
produktionshorisont.

• 450 omtaler i regionale medier, 255 omtaler 
i nationale medier, 25 omtaler i 
internationale medier.

Teatret præsenterer et 
samfundsaktuelt og 
mangfoldigt repertoire 
med et højt kunstnerisk 
niveau – der altid 
sætter tidens tanker og 
følelser i bevægelse



PUBLIKUM

MÅL ÅR 2024 MÅL ÅR 2029

KVALITATIVE MÅL

• Der arbejdes strategisk for at tiltrække 
publikumsgrupper, der normalt ikke gæster TS, 
samtidig med at faste publikummer fastholdes.

• Der arbejdes på at forbedre helhedsoplevelsen fra 
billetkøb til cafeoplevelse til refleksionen efter 
teateroplevelsen.

• Der arbejdes strategisk på at skabe publikumsrettede 
aktiviteter flere ugedage, hele året. 

KVALITATIVE MÅL

• TS tiltrækker publikummer fra alle 
samfundslag på tværs af køn, alder, 
etnicitet, socioøkonomi, seksualitet mm. 

• Teatret har et markant brand, hvor 
oplevelsen før, under og efter forestillingen 
er en designet scenekunstnerisk helhed.

• TS præsenterer aktiviteter alle dage, så 
publikummer ikke går forgæves.

KVANTITATIVE MÅL

• 25.000 publikummer.

• 85% belægning.

• Samarbejde med lokale og nationale partnere skaber 
2 debatarrangementer pr. forestilling i repertoiret.

• 250 arrangementer.

KVANTITATIVE MÅL

• 35.000 publikummer.

• 85% belægning.

• Faste ugentlige debatter som understreger 
indholdet i  forestillingerne.

• 365 arrangementer.

Teatrets brand og 
repertoire tiltrækker et 
bredt og mangfoldigt 
publikum, der 
identificerer sig med 
teatrets samtidsprofil.



ORGANISATION

Teatret Svalegangen 
er en robust  
organisation med et 
højt aktivitetsniveau, 
der tiltrækker 
talentfulde 
medarbejdere, 
virksomheder og fonde

MÅL ÅR 2024 MÅL ÅR 2029

KVALITATIVE MÅL

• Gennem flerårige indholdsspor skabes nye 
partnerskaber, større vidensdeling og et øget 
aktivitetsniveau.

• Der arbejdes på indsatser for at kunne fastansatte 
kunstnere på teatret fremtiden.

• En kontinuerlig fundraising-strategi skal fastholde et 
højt aktivitets- og udviklingsniveau.

• TS opfattes som en god og attraktiv arbejdsplads 
internt såvel som eksternt. 

• Aktivitetsniveauet øges via faste samarbejde med fx 
lokale institutioner og eksterne partnere.

KVALITATIVE MÅL

• TS er en organisation, som fonde og virksomheder 
ser efter og kontinuerligt ønsker at samarbejde med.

• TS fastholder scenekunstneriske arbejdspladser i 
regionen via fast tilknyttede og fastansatte 
kunstnere 

• TS har en fast udviklings/fundraising-afdeling samt 
en skalerbar organisation ved siden af den primære 
til afvikling af større projekter og events.

• TS tiltrække talenter fra mange faggruppe og 
oplever stor søgning som arbejdsplads.

• Teatersæsonen udvides fx med sommerteater i 
samarbejde med eksterne partnere.

KVANTITATIVE MÅl

• 2–4 egne produktioner pr. sæson (1 turneproduktion).

• United Change er fuldt fundraiset.

• Der er ansat flere kunstnere i både projektansættelser 
og som fastansatte.

• Ingen stress-sygemeldinger.

• AVP-tilfredshed på 90 %.

KVANTITATIVE MÅL

• 6 egne produktioner pr. sæson (2 turneproduktioner)

• TS skaber et større event hvert 4. år.

• 2 fastansatte indenfor PR- og marketing, 2 til 
fundraising, 1 instruktør, 4 skuespillere, 1 
scenograf, 1 forestillingsleder/regissør., samt en 
større produktionsafdeling.

• Ingen stress-sygemeldinger.

• AVP-tilfredshed på 90 %.



ØKONOMI

Teatret udvikler og 
har succes med nye 
økonomiske 
finansierings-
modeller, der skaber 
bedre vilkår for 
scenekunsten

MÅL ÅR 2024 MÅL ÅR 2029

Samlet omsætning 12 mio. kr. 22 mio. kr.

Egen finansiering 1/3 af omsætningen 1/2 af omsætningen

Fundraising til projekter 1 mio. kr. 3 mio. kr.

BRØLET 300.000 kr. (12 
erhvervspartnere)

625.000 kr.  (25 
erhvervspartnere)

Udlejning af faciliteter 300.000 kr. 300.000 kr. 

In-sourcing 200.000 kr. 400.000 kr.

Øget offentlig investering. 1,6 mio. kr. 2 mio. kr.



ET INTERNATIONALT
UDVIKLINGS-
PERSPEKTIV 

Udvikling skabes ved 
at internationale 
samarbejder 
indtænkes i alle 
relevante processer

MÅL ÅR 2024 MÅL ÅR 2029

KVALITATIVE MÅL

• International inspiration og samarbejde tænkes 
ind i alle teatrets processer.

• Der igangsættes projekter der skaber 
samarbejder med lign internationale 
organisationer.

• Der inviteres internationale samarbejdspartnere.

KVALITATIVE MÅL

• Der er skabt faste strukturer hvor der 
samarbejdes med udenlandske 
kulturinstitutioner eller organisationer

• Der er løbende udvekslingsaftaler med 
udenlandske teatre

• Der er skabt forudsætninger for udveksling af 
projekter.

KVANTITATIVE MÅL

• Deltagelse på 1 internationale festivaler samt i 
internationale netværk.

• Der kurateres 1-2 internationale forestillinger 
(også til ikke-dansk pub.)

• Der ansættes udenlandske kunstnere til egne 
produktioner.

KVANTITATIVE MÅL

• 2 samarbejder med udenlandske 
kulturinstitutioner eller organisationer

• 1-2 udvekslingsaftaler med udenlandske 
teatre.

• Udenlandske kunstnere og kompagnier opsøger 
os.



BÆREDYGTIGHED

Teatret 
fokuserer på 
bæredygtighed i 
alle valg

MÅL ÅR 2024 MÅL ÅR 2029

KVALITATIVE MÅL

• Der udvikles en samlet strategi for husets bæredygtige 
omstilling, herunder energieftersyn og efterfølgende 
ændringer.

• TS betragtes som en seriøs bidrager til en bæredygtig 
omstilling.

• Teatrets affaldssortering udvides i både i produktion, 
administration og publikumsområder.

• Teatret fokusere på genanvendelse inden af scenografier 
og tryksager.

• Bæredygtighed er et fast punkt på alle møder.

KVALITATIVE MÅL

• Etablere budget på 28 mio. kr. fra 
eksterne fonde til omfattende 
renovering med fokus på 
bæredygtighed.

• Rosenkrantzgade omdannes til grøn 
gågade og som model for omstilling til 
bæredygtigt bymiljø.

KVANTITATIVE MÅL

• 100% bæredygtigt og økologisk sortiment i caféen.

• Nedsætte CO2 aftryk

KVANTITATIVE MÅL

• 75% bæredygtig produktion.



OPSAMLING //
MÅL FOR 
FOKUSOMRÅDER

KUNST OG REPERTOIRE Teatret præsenterer et samfundsaktuelt og mangfoldigt repertoire med et 
højt kunstnerisk niveau – der altid sætter tidens tanker og følelser i 
bevægelse.

PUBLIKUM Teatrets brand og repertoire tiltrækker et bredt og mangfoldigt publikum, der 
identificerer sig med teatrets profil.

ORGANISATION Teatret Svalegangen er en robust  organisation med et højt aktivitetsniveau, 
der tiltrækker talentfulde medarbejdere, virksomheder og fonde.

ØKONOMI Teatret udvikler og har succes med nye økonomiske finansierings-modeller, 
der skaber bedre vilkår for scenekunsten.

INTERNATIONALT
UDVIKLINGSPERSPEKTIV 

Teatret indtænker internationale samarbejder i alle relevante processer.

BÆREDYGTIGHED Teatret fokuserer på bæredygtighed i alle valg



VÆRDIER

ARBEJDSGLÆDE Vi skaber i fællesskab en god arbejdsstemning. Det betyder, at vi skal 
have det sjovt, mens vi arbejder, og at vi positivt skal udfordre os selv 
og hinanden. 

Vi viser hinanden respekt og tillid og bruger hinandens kompetencer 
og potentialer til at skabe resultater på et højt kunstnerisk og fagligt 
niveau.

MEDARBEJDERANSVAR Vi får mulighed for, og vi påtager os, individuelt ansvar. Den enkelte 
har mulighed for at tage ansvar for sin egen situation for derved, i 
dialog med kollegaer og ledelse, at forme sit arbejde og have 
medansvar for helheden. 

LÆRING OG UDVIKLING Vores drivkraft er at opsøge ny viden, nye opgaver og ny inspiration.  
Det vægtes højt, at personalet har mulighed for at udvikle sig.

KUNSTNERISK KVALITET Vi tør tænke nyt og stort, udfordre, overraske og træffe valg ud fra 
kunstneriske overvejelser.

USNOBBET OG LIGETIL Sådan ønsker vi at blive opfattet af branche, publikum, samfund og 
internt i organisationen.




