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Odsherred Teater og Odsherred Kommune har i samar-

bejde udviklet et ambitiøst og visionært projekt, der har til 

formål at skabe nye, gode rammer til Odsherred Teater og 

samtidig give Nykøbing Sj. et markant løft, kulturelt, æste-

tisk og socialt.

Odsherred kommune har købt en central beliggende tom 

butiksbygning og finansieret en midlertidig istandsættel-

se af den. Odsherred Teater flytter fra en placering uden 

for byen i Annebergparken til bymidten, og vil som kulturel 

dynamo bidrage til øget aktivitet, øget samarbejde mellem 

kultur og erhverv, og dermed til generel øget udvikling i Ny-

købing Sj.

Byerne i de danske landdistrikter og yderområder er udfor-

drede. Handelslivet forsvinder, butikkerne står tomme, de 

unge flytter væk og de ældre bliver tilbage. Det er i hvert 

fald det indtryk, man får, hvis man følger med i dagspres-

sen og den offentlige debat. Men det er ikke det fulde bille-

de - Odsherred går mod strømmen!

ODSHERRED TEATER SOM 
KULTUREL OG SOCIAL DYNAMO

Odsherred går mod strømmen og udkantsrubriceringen. Der skabes en udvikling, hvor der satses og 
arbejdes sammen på nye måder for at sikre en fremtid, hvor Odsherred forbliver et godt sted at bo, 

besøge og drive virksomhed.

Odsherred satser på en fremtid med Nykøbing Sj. som ka-

talysator for resten af kommunen. Kommunen vil priorite-

re Nykøbing Sj. som hovedby og koncentrere aktiviteter og 

funktioner i bymidten. Ved at bygge på eksisterende styrker 

og samtidig tænke nyt, skabes en oplevelsesrig og imøde-

kommende bymidte, og Odsherred forbliver et attraktivt 

sted at bo, besøge og arbejde. Det kan kun ske gennem 

samarbejde og satsninger. 

Teatret som dynamo i midten af Nykøbing Sj.
Odsherred Teater er en succesfuld kulturinstitution i Ods-

herred, som spiller en stor rolle både i kulturlivet og som ak-

tiv medspiller i området. Odsherred Kommune og Odsher-

red Teater har sammen gjort det muligt at flytte teatret fra 

den nuværende placering i Annebergparken uden for byen 

til en central placering midt på gågaden i Nykøbing Sj. i den 

tidligere Irmabutik. 
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FORMÅL 

Teatret får en af byens mest centrale placeringer og bliver 

meget mere synligt og tilgængeligt for borgere, besøgende 

og teatrets mange samarbejdspartnere. Det styrker mulig-

heden for at udbygge teatrets rolle  som både kulturinstitu-

tion og lokal ressource. Med placeringen på gågaden bliver 

teateret også en dynamo for bymidten. Teateret vil skabe 

liv, energi og en ny fremtid for bymidten og for Nykøbing, 

der som så mange andre provinsbyer, er truet af lukkede 

butikker og store sæsonudsving. 

Med den fremtidige placering i centrum af Nykøbing Sj. 

understøttes det strategiske valg, Odsherred Kommune 

har taget, om at satse på Nykøbing Sj. som kommunens 

absolutte hovedby og ikke mindst ønsket om at fortætte 

bymidten med en bredere vifte af funktioner, der skal frem-

tidssikre og give nyt liv til byen og bymidten. 

Fra idé til handling på et år              
Det er gået hurtigt: Teaterleder Simon Vagn Jensen får ide-

en i sensommeren 2014, da han på en tur gennem gågaden 

i Nykøbing Sj. ser, at den tomme Irmabygning er sat til salg. 

Han er ikke i tvivl om, at bygningen vil være den optimale 

ramme for det nye Odsherred Teater, og præsenterer ideen 

om at flytte teatret for borgmester Thomas Adelskov, som 

med det samme bakker op og tilbyder kommunens hjælp.

Få dage efter bliver planerne meldt ud i lokalpressen, og 

inden der er gået et år, ejer kommunen bygningen, og fi-

nansiering af en midlertidig renovering er på plads. Reali-

seringen af projektets første del er i gang. Den indebærer, 

at teatret rykker ind i den forreste del af bygningen som 

caféteater i sommeren 2016, imens det samlede projekt, 

som bl.a. omfatter etableringen af en ny, moderne teater-

sal, udvikles.

Unik lokal opbakning  
Odsherred Kommune og Odsherred Teater valgte en of-

fensiv og meget synlig strategi, hvor visionen helt fra be-

gyndelsen blev meldt offentligt ud. Dialogen med lokale 

borgere, erhvervsliv og politikere gik i gang. Hele vejen 

rundt nyder projektet en helt unik lokal opbakning, hvor der 

blandt alle interessenter – borgere, handelsliv, kulturliv og 

politikere - hersker begejstring og positive forventninger til 

projektet. Det skaber stolthed og fælles gejst – vi vil det og 

vi kan det! 

Et enigt byråd afsatte 10,1 millioner kroner til købet samt 

indretning af den forreste del af bygningen, så den kan an-

vendes til caféteater i en overgangsperiode. Det er vigtigt 

for projektet, at der etableres aktivitet i det nye hus så hur-

tigt som muligt. 

Et markant tegn på opbakningen har været Superbrugsen 

i Nykøbing, der som de første – og helt ekstraordinært for 

deres sædvanlige lokale støtte - donerede kr. 250.000 for 

at medvirke til at sikre projektets virkeliggørelse. Andre lo-

kale aktører er på vej med tilsvarende støtte. 

Statens Kunstfond har i både 2014 og 2015 bakket op om 

projektet med udviklingsmidler for at understrege vigtig-

heden af det som forløsende for teatrets potentiale.  

Teatrets flytning til gågaden er altså en realitet fra somme-

ren 2016. Næste skridt i udviklingen er at skabe de optima-

le rammer for, at potentialet med den nye beliggenhed rea-

lisereres fuldt ud. Det er afgørende for teatret, for Nykøbing 

Sj. og for hele Odsherred. 

 

Formålet er at skabe nytænkende og langtidsholdbare 

rammer for Odsherred Teater. Med udgangspunkt i den 

eksisterende Irmabygning etableres en ny teaterbyg-

ning, som ikke blot giver gode rammer for scenekun-

sten, men også for alvor forløser det potentiale, som 

teatret har vist, at det rummer ved at fungere som ka-

talysator for kulturel og social udvikling. 

Den styrkede synlighed gør teatret til en uomgængelig 

institution, et sted man ikke undgår, hverken som bor-

ger eller besøgende i Odsherred. Et kulturelt mødested, 

som man naturligt lægger vejen forbi. Et egnens teater, 

som er en samlende og udfarende kraft i området, og 

som også i fremtiden skal tilbyde kulturprodukter af 

høj, kunstnerisk kvalitet. Et teater som måler sig med 

det bedste inden for dansk teater. 
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FREMTIDENS 
LOKALE EGNSTEATER

Odsherred Teater er et egnsteater med en stærk lokal forankring, som formår at udfordre og 
udvikle teaterbegrebet. Nu er tiden inde til at skabe nye rammer, som for alvor kan understøtte og 

realisere teatrets potentiale.

Kulturtilbud af 
høj kvalitet

AKTIV LOKAL 
MEDSPILLER

Et mødested
for alle

Platform for 
samarbejde

TRE BEN Odsherred Teater et lokalt egnsteater, der hviler på tre ben, som er tea-
trets afsæt for at være en aktiv lokal medspiller.

Odsherred Teater rækker ud og tager del i løsningen af de 

udfordringer, som Odsherred står overfor. Teatret har igen-

nem årene udviklet sig til at være en udfarende, kulturel 

kraft. Et lokalt forankret egnsteater, der inddrager, udfor-

drer og skaber kulturel og social udvikling. 

Med kommunens opbakning åbner der sig en ny mulighed 

for udvikling og forandring, hvor teatret bidrager positivt til 

at skabe liv, aktivitet og kvalitet i Nykøbing Sj.  

Afsættet for Odsherred Teaters position som lokal res-

source hviler på følgende:

 ■ Kulturtilbud af høj kvalitet

Odsherred Teater er et nytænkende teater med udsyn, der 

både lokalt og internationalt indgår i tværfaglige samar-

bejder. Odsherred Teater vil også i fremtiden tilbyde sce-
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nekunst af høj kunstnerisk kvalitet. I en ny og meget mere 

synlig og tilgængelig placering på hovedgaden i Nykøbing 

Sj. og med et bredt udbud af oplevelser, vil det nye Odsher-

red Teater tiltrække nye målgrupper. Der skabes grundlag 

for øget publikumstal og egenindtægt.

 ■ Platform for samarbejde

Den nye bygning skal være en fysisk ramme, der invite-

rer indenfor. Et samlingssted, hvor der arbejdes sammen 

på tværs, og hvor Odsherred Unge Teater (OUT), teater-

foreningen (Teater & Musik Odsherred), Ung i Odsherred 

(ungdomsskolen) og mange andre har en fast tilknytning 

og bruger teatret. En platform, som også andre aktører 

såsom erhvervsliv, skoler, institutioner og unge- og ældre-

grupperinger gør brug af. Et åbent og mangfoldigt teater-

hus, som skaber liv og aktivitet.

Den nye placering ligger fysisk tæt på de nære samar-

bejdspartnere, hvilket understøtter den unikke, tværfaglige 

samarbejdskultur, som kendetegner kulturlivet i Odsherred. 

Projektet vil markere Nykøbing Sj. som kommunens absolut 

stærkeste kulturby. Ved at intensivere og udbygge samar-

bejder og stille sig til rådighed, motiverer teatret nye aktører 

og sikrer publikumsudvikling igennem nye typer aktiviteter.

 ■ Et mødested for alle

Den fremtidige teaterbygning vil række ud i byen, så teatrets 

aktivitet inddrager de omkringliggende byrum. Med en ud-

advendt og inviterende café og foyer etableres et naturligt 

mødested, hvor borgere og forbipasserende kommer ind – 

ikke nødvendigvis for at gå i teatret – men for at drikke en 

kop kaffe, spise mad, arbejde eller blot mødes med hinan-

den. Således styrkes det gensidige forhold mellem teater og 

borgere, der er essentielt for teatrets stærke lokale forank-

ring.

BYEN BAG SKOVEN Forestillingen markerede på én gang Det Psykiatriske Hospi-
tals 100 års jubilæum og lukning. Interessen fra borgere med en relation til histo-
rien - og teatret - var enorm, og mere end 100 af Odsherreds borgere medvirkede.
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Fremtidige målgrupper
Odsherred Teater har allerede i dag en bred målgruppe 

og projekterne favner vidt. Den nye centrale placering 

betyder, at teatret vil kunne tiltrække både nye målgrup-

per, men også udvide de eksisterende: 

 ■ Den voksne målgruppe 50+: 

Voksne kulturinteresserede borgere er allerede i dag teatrets 

faste målgruppe. Målgruppen kan udvides, idet teatret bliver 

lettere tilgængeligt for besøgende og mere synligt, så også 

de, der ikke selv opsøger teatret og måske ikke kan betegnes 

om klassisk kulturinteresserede, får øje på teatrets tilbud og 

lokkes indenfor. 

 ■ Den yngre målgruppe 20-40 årige: 

Der er ikke mange tilbud til målgruppen af unge og yngre 

voksne i Odsherred. I de nye rammer kan teatret tilbyde andre 

aktiviteter end de eksisterende, f.eks. standup, talkshows og 

koncerter, og teatret vil, med sin kreative, innovative og sam-

fundsengagerede profil, i endnu højere grad tiltrække denne 

målgruppe. 

 ■ De unge: 

Odsherred Unge Teater og Ung I Odsherred har allerede i dag 

et godt samarbejde med teatret, og Odsherred Unge Teater 

afholder forestillinger i teatrets sal. I den fremtidig teaterbyg-

ning vil der være endnu mere plads til samarbejde, og til at 

disse aktører kan lave aktiviteter for og med unge. Med sin 

centrale placering vil caféen kunne fungere som et berigende 

mødested for de unge, der herved gøres fortrolige med tea-

tret og dets tilbud. 

 ■ Familier og børn: 

Teatret har i dag ikke mange tilbud rettet mod familier og børn, 

men der er potentiale til i højere grad at nå denne målgruppe, 

både blandt kommunens borgere og gæster. Den øgede til-

gængelighed og synlighed betyder, at teatret med familiete-

ater mere målrettede aktiviteter, der arrangeres i weekender 

og skoleferier, bliver et attraktivt sted for børnefamilier. 

 ■ Sommerhusgæster og fritidsborgere: 

Med 26.000 sommerhuse, som for en stor del bruges året 

rundt og særligt i perioden fra påske til efterårsferien, og med 

mange faste gæster i Odsherred, er der et stort potentiale for 

at øge denne målgruppes bevidsthed om og brug af teatrets 

tilbud. Med placeringen på gågaden vil der være 4–5000 for-

bipasserende hver dag i sommerperioden, og teatret gen-

tænker og udvider sin spilleperiode for at imødekomme dette.

sin spilleperiode for at imødekomme dette.

SAMARBEJDSPARTNERE

 ■ Odsherred Kommune

 ■ Kalundborg Kommune

 ■ Odsherred Unge Teater (OUT)

 ■ Teaterforeningen Teater og Musik Odsherred

 ■ Gæstespil

 ■ Museum Odsherred

 ■ BOK - Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred

 ■ Geopark Festival

 ■ Ung i Odsherred

 ■ VisitOdsherred

 ■ Odsherreds erhvervsråd

 ■ Lokale erhvervsdrivende

Projektet har et kæmpe 
potentiale for både Nykøbing 

som by og Odsherred som 
helhed, og teatret vil være 

med til at fremtidssikre vores 
hovedby.

Thomas Adelskov, 

Borgmester Odsherred Kommune

”

”
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Det fleksible og fremtidssikrede egnsteater
Bygningskomplekset på gågaden i Nykøbing Sj. er ideelt 

at transformere til teater, og bygningen kan med om- og 

tilbygning blive til det optimale teaterhus for Odsherred 

Teater. Bygningskomplekset består af tre bygningsvolu-

mener på i alt 1600m2, der sammen udgør rammerne om 

det fremtidige teater. Mod gågaden består det fremtidige 

teater af to bygninger i henholdsvis to og tre etager, som 

skalamæssigt og arkitektonisk indskriver sig naturligt i 

gågadens facaderække. På bagsiden findes i dag en hal-

lignende bygning med hvælvet tag, der er bygget til på et 

senere tidspunkt. 

Indeni består det samlede bygningskompleks primært af 

et stort åbent rum, der har huset den tidligere Irma. Det 

store åbne rum, der samler de tre bygninger, kan omska-

bes til en fleksibel teaterbygning, der samler alle teatrets 

funktioner.  

Offentlige rum er koblingen til byen
Hovedindgangen til teatret placeres ud til Algade, og hele 

facaden mod gågaden bliver åben og inviterende. Forbi-

passerende inviteres visuelt og fysisk indenfor. Det imø-

dekommende og åbne er essentielt i forhold til teatrets 

fremtidige aktive rolle i byen. Teatret bliver et åbent hus, 

der inviterer til mangfoldig brug, og den visuelle åbenhed 

sikrer, at der er synergi mellem livet i teatret og livet i byen.

Foyer og cafe bliver teatrets hjerte og omdrejningspunkt, 

og denne del af teatret vil fungere som den naturlige kob-

ling mellem teater og by. Det bliver et inspirerende sted 

med masser af teaterliv og -stemning. Som en lomme i 

foyeren placeres et garderobeområde med toiletter. Det er 

ønsket, at der etableres produktionskøkken, så caféen får 

mulighed for at producere mad i egen bygning. 

For at understøtte idéen om et levende og åbent hus, er 

administrationen og mødelokaler også placeret med visuel 

forbindelse til både café, foyer og gågade.

HVORFOR EN NY TEATERBYGNING
Med den nye placering på gågaden i Nykøbing Sj. får Odsherred Teater en helt ny og synlig position. 

Teatret bliver en aktiv del af livet i byen, som vil puste liv i bymidten. Et hus for alle - både borgere og 
besøgende i Odsherred.

PLANDIAGRAM Irmabygningen er ideel at transformere til teater og kan med om- 
og tilbygning blive den optimale teaterbygning for Odsherred Teater.
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Ny og mere fleksibel brug
Den fremtidige prøvesal giver teatret en unik mulighed for 

fleksibel brug. Med prøvesalen får teatret mulighed for at 

skalere rammerne alt efter arrangementstype- og størrel-

se. Scenen udstyres med foldevægge ud mod teaterfo-

yeren, så der kan holdes åbne prøver efter ønske og behov. 

Prøvesalen kan således også anvendes som scenerum ud 

mod foyeren for mindre teaterforestillinger eller koncerter 

m.m. 

En større og mere fleksibel teatersal
Teatersalen er en meget væsentlig del af det nye teater. 

Der planlægges en teatersal med plads til ca. 300 sid-

dende publikummer. Teatersalen placeres på bygningens 

bagside, hvor den tilbyggede lagerbygning ligger nu. Salen 

vil rumme en publikumsopbygning fra gulvniveau i teater-

foyer til det lavere gulv i salen. Der etableres mulighed for 

fleksible opbygninger af scene-  og publikumsopbygning-

er. Teatersalen er tænkt som en lukket ’black-box’, men 

særligt dette skal kvalificeres og videreudvikles i samar-

bejde med de fremtidige rådgivere. Teatersalen skal - ud 

over forestillinger - kunne anvendes til koncerter, foredrag, 

konferencer og udstillinger m.m., og multifunktionalite-

ten er helt central for, at teatrets fulde potentiale forløses 

fremadrettet. 

Øst for salen forlænges bygningen med en servicebygning 

i to etager. I den østlige gavl foreslås serviceindgangen 

placeret i form af en stor port med læsserampe. Herfra er 

der direkte adgang gennem bygningen til teatersalen, de-

potrum, værksted, malerrum, lyd- og lysrum, dæmperrum 

samt trappe og elevator til 1. sal. På 1. sal er placeret om-

klædnings- og sminkerum med toiletter og bad, opholds-

rum for skuespillere og teknikere, systue og depot.

ET KIG MOD DET FREMTIDIGE TEATER fra hallen, som rives ned og erstattes af en 
ny og moderne teatersal.
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ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

KONTORCAFE

ALGADE

FOYER

TEATERSAL / OMKLÆDNING / LYS & LYD / TEKNIK ETC.

BAR

KØKKEN

G
A

R
D

E
R

O
B

E

TOILET

TOILET

TOILET
OFF. 

TOILETTER

PRØVESALPASSAGE

TEKNIK

Parkering / nyt byrum

DEPOT

DEPOT

DEPOT KOPI

OVERSIGTS- OG ETAPEPLAN der viser i hvilken 
rækkefølge teatret forventes realiseret.
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BAGSIDEN af den tidligere Irmabutik fremstår markant på gågadens bagside, og det fremtidige 
teater vil blive mødt her af mange besøgende der kommer med bil eller off. transport.

FORSIDEN mod gågaden, som efter ombygningen skal åbne sig op og skabe fysisk 
og oplevelsesmæssig kobling til byrummet udenfor.
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TEATRET I BYEN - 
BYEN OMKRING TEATRET

Etableringen af det ny teater i bymidten spiller en væsentlig rolle 
for udviklingen af Nykøbing Sj. som en attraktiv og oplevelsesrig by.
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Odsherred Teaters nye placering i bymidten skal tænkes 

tæt sammen med den byfornyelse, der over de næste år 

skal transformere det centrale Nykøbing Sj. Den fremtidi-

ge teaterbygning får en af byens mest fremtrædende og 

centrale placeringer i bymidten. Teatrets forside åbner sig 

op mod den mest levende del af gågaden, mens en - i dag 

undseelig – passage skaber forbindelse til bymidtens bag-

side.

Gågadens bagvedliggende rum og passagerne, der leder 

derom, er et centralt fokusområde i byfornyelsesplanen, 

og et af de mest centrale bagsiderum er det, der findes bag 

teatret. I dag er rummene – som i mange andre provins-

byer – indrettet næsten udelukkende til parkering. Målet 

er, at disse rum integreres i byen både fysisk og oplevel-

sesmæssigt. Omkring teatret er der et stort potentiale til 

at gøre byrummet til en aktiv del af byen i kraft af teatrets 

funktion som oplevelsesskabende og åben institution. 

Dette vil samtidig styrke gågadens kobling til station og 

havn.

Teatret er et levende hus, der åbner sig op og interagerer 

med byen, og derfor er byrummene omkring teatret cen-

trale at få bearbejdet, så de bedst muligt understøtter tea-

trets liv og interaktionen mellem by og teater. I den forbin-

delse spiller tre forskellige byrum en særlig rolle:

 ■ Teaterforplads/byrum i gågaden skal understøtte 

teatrets aktiviteter og samtidig være naturligt inte-

greret i gågadeforløbet. Dette byrum skal være med til 

at skabe den ønskede kobling mellem ude og inde, og 

byrummet skal efter behov kunne indtages af bl.a. ude-

servering og forskellige former for optræden, som er 

med til at vende huset på vrangen og synliggøre, hvad 

der sker indenfor.

 ■ Fleksibelt teater- og parkeringsrum på den nuværen-

de parkeringsplads vil åbne teatret mod bagsiden og 

skabe en forbindelse mod station og havn. Ligeledes vil 

det skabe en mere inviterende ankomst for de mange, 

der kommer i bil eller med tog. Byrummet skal kunne 

indtages til mere pladskrævende udendørsarrange-

menter for teatret, eksempelvis open air bio, uden-

dørsforestillinger, sommerkoncerter og lignende. Når 

teatret ikke indtager byrummet ved særlige lejligheder, 

kan det fortsat anvendes til parkering for byens hand-

lende.

 ■ Passagen mellem gågaden og det bagvedliggende 

teater- og parkeringsrum bliver central i forbindelsen 

mellem teatrets for- og bagside, og den styrkede kob-

ling mellem gågade og bagvedliggende by. Passagen 

ønskes iscenesat, så den afspejler teatret og dets virke. 

Passagen skal fremstå iøjnefaldende og spændende 

og vil således også understøtte almindelig wayfinding 

i byen.
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Odsherred Kommune sætter i 2016 gang i en ambitiøs by-

fornyelsesproces. Der er afsat over 10 mio. kr. til den om-

fattende byfornyelse, som skal fungere som kickstarter 

for en positiv udvikling af byen. En vellykket bymidte er en 

præmis for Nykøbing Sj. som en stærk og samlende hoved-

by, der er attraktiv at bo i, arbejde i og besøge – og det er 

positivt for kommunen som helhed.

Det geografisk afgrænsede område for byfornyelsen er 

gågaden (Algade) med de arealer og bebyggelser, der er 

tilknyttet den. Det vil sige de parkeringspladser, smøger, 

gyder, veje, gårdrum, torve, pladser og bebyggelser, der 

knytter sig til gågaden og udgør den ”gamle” bymidte. 

Nykøbing Sj. Station indgår ligeledes i det afgrænsede by-

område, da lokalbanen er en livsnerve for byen. Området 

omkring stationen danner et knudepunkt, som forbinder 

bymidten med havnen, og hægter sig hermed direkte på 

kommunens arbejde med at udvikle projektet ’Kulturstren-

gen’, som skaber en oplevelsesrig forbindelse mellem by, 

station og havn.

Byfornyelsen har følgende formål:

 ■ At fremtidssikre Nykøbing Sj. og understøtte satsnin-

gen på byen som kommunens absolutte hovedby og 

gøre den mere attraktiv for borgere, besøgende og 

erhvervsliv.

 ■ At skabe bedre sammenhæng i byen og bymidten, 

både mellem gågaden og gågadens bagsider og mel-

lem byens primære funktioner; gågade, station, havn 

o.l.

 ■ At forskønne og optimere bymidten fysisk og funktio-

nelt.

 ■ At skabe mere brugbare og mangfoldige byrum, der 

understøtter og genererer byliv.

 FREMTIDENS NYKØBING SJ.
Med en omfattende byfornyelse og den nye placering af teatret tager Odsherred Kommune et 

ambitiøst og vigtigt skridt mod at fremtidssikre byen og kommunen.
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TEATRET I BYMIDTEN Den fremtidige teaterbygning får en af byens mest fremtræ-
dende og centrale placeringer i Nykøbings bymidte.
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Teatret og kommunen er begge ekstremt ambitiøse om-

kring denne satsning med at flytte Odsherred Teater fra 

Annebergparken til gågaden i Nykøbing Sj. Begge parter 

ønsker at udnytte den innovationskraft og den positive 

energi, der er omkring det ny teater med det samme, og 

teatret flytter derfor allerede ud af de nuværende lokaler 

i sommeren 2016. Det er vigtigt at komme i gang, både for 

teatret og kommunen, men i mindst lige så høj grad for at 

vise alle Odsherreds borgere og besøgende, at NU sker der 

noget med teatersatsningen i Nykøbing Sj.

Om- og udbygningen af det nye teater og byrummene om-

kring det kommer til at ske over tre faser, hvor der i første 

omgang etableres et caféteater i de eksisterende bygning-

er. Dette skaber en god midlertidig ramme om teatrets 

virke, mens den store teatersal og byrummene bliver re-

aliseret efterfølgende. Etapeplanen sikrer, at teatret kan 

fungere økonomisk og fortsætte med at styrke sin rolle 

som kulturel og social igangsætter gennem hele flytte- og 

byggeprocessen. 

Etape 1 
– den midlertidige løsning
Etape 1 fungerer som en midlertidig løsning, hvor kun en 

del af teatrets mest nødvendige faciliteter indrettes. Eta-

pe 1 indeholder ikke den nye teatersal, som på sigt vil være 

nødvendig for teatrets fortsatte virke. Den første del af 

ombygningsarbejdet er planlagt til at gå i gang primo 2016 

med forventet indflytning omkring teatrets 20 års jubilæ-

um i sommeren 2016.

Etape 1 er finansieret af byrådet i Odsherred Kommune 

samt lokale sponsorer. Den omfatter ombygning af eksi-

sterende bygninger mod Algade indeholdende følgende:

 ■ Ankomstlobby og garderobeområde

 ■ Café og barområde

 ■ Teaterfoyer

 ■ Fleksibel prøvesal/scene

 ■ Modtage- og anretterkøkken

 ■ Kontor- og administrationslokale, kopirum, depot, samt 

personalerum

 ■ Teknik- og depotrum

 ■ Toiletter til teatret (dame-, herre- og handikaptoilet)

 ■ To offentlige toiletter

 ■ Facade mod passagen lukkes og delvis ombygning af 

facaden mod Algade

 ■ Midlertidig aptering/møblering af teaterlokaler

Etape 1 finansieres gennem kommunale midler.

ETAPEPLAN
Det er vigtigt at have et velfungerende teater gennem hele processen, og med denne 

faseplan for realiseringen af det nye teater vil dette kunne lykkes.
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Etape 2 
– den permanente, fremtidssikrede løsning

Etape 2 omfatter den mere ambitiøse og fuldstændige 

ombygning og tilbygning af den ny teaterbygning. Ud over 

teatersalen og dertilhørende faciliteter omfatter etape 2 

også æstetisk bearbejdning af det samlede teater. Tanken 

er, at der udskrives en arkitektkonkurrence, for at sikre et 

sammenhængende projekt, omfattende teatersal, facade 

og passage mellem for - og bagside. Etape 2 skal resulte-

re i, at teatret får faciliteter, der skaber de ideelle rammer 

for teatrets fremtidige aktiviteter, ligesom det skal sikre, at 

teatret integreres i bymidten og skaber den ønskede inter-

aktion med den omkringliggende by. 

Fase 2 igangsættes med en arkitektkonkurrence, der skal 

sikre den bedst mulige og mest innovative teatersal bliver 

udviklet og udvalgt inden realiseringen af det færdige pro-

jekt påbegyndes.

Etape 2 finansieres af fondsmidler og omfatter nedrivning 

af halbygning samt yderligere om- og tilbygning indehol-

dende:

Nybygning:

 ■ Teatersal til 280 siddende tilskuere

 ■ Sidebalkon

 ■ Tre omklædnings- og sminkerum

 ■ Depot og systue

 ■ Opholdsareal for kunstnerne

 ■ Værksted

 ■ Diverse depot- og lagerrum

 ■ Elevator

Ombygning:

 ■ Etablering af produktionskøkken i den eksisterende 

bygning

 ■ Etablering af ny facade mod Algade

 ■ Indvendig aptering af teaterlokaler - i om- og nybygge-

de lokaler

 ■ Iscenesættelse af passage mellem parkeringsareal og 

gågade, facade mod gågade og bagside mod p-plads

Etape 3A
– byens rum

Etape 3A omfatter anlæg af udearealer og byrum i forbin-

delse med teatret, således at disse afspejler koblingen 

mellem teater og by og øger teatrets mulighed for åbenhed 

og interaktion med byens øvrige liv. 

Etape 3A finansieres af fondsmidler.

Anlæg og forskønnelse af byrum:

 ■ Etablering af nyt byrum i Algade, som understøtter 

teatrets aktiviteter (mulighed for optræden og udeser-

vering)

 ■ Etablering af nyt fleksibelt byrum på parkeringsarealet 

på bagsiden af teaterbygningen.

Etape 3B
– koblingen til resten af bymidten

Etape 3B omfatter og indeholder byfornyelsen af Nykø-

bing, som vil have fokus på en generel opgradering af by-

midtens byrum og forbindelser, bl.a. 

Anlæg og forskønnelse af byrum:

 ■ Etablering af ny stationsplads

 ■ Opgradering af passager og bagsidearealer

 ■ Generel forskønnelse af byrum

Etape 3B finansieres gennem kommunale og statslige 

byfornyelsesmidler.
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Betydning for Nykøbing og Odsherred

 ■ Revitalisering af Nykøbing Sj.:  Teatret er en vigtig del af 

den fremtidige udvikling af Nykøbing Sj.. Teatret tilfører en 

ny funktion til bymidten, skaber et levende kulturliv dagen 

og året igennem og sikrer liv i byen på andre tidpunkter 

end i butikkernes åbningstider.

 ■ Kvalitetsløft af bymidten: Teatret skal være med til at løf-

te kvaliteten i bymidten og tiltrække andre investeringer 

og typer af aktiviteter til gågaden. Teatrets flytning har 

allerede, inden den er ført ud i livet, tiltrukket nye aktører 

til gågaden i form af forretningen Lokalkompagniet, der 

med høj kvalitet er et udstillingsvindue for lokale fødeva-

rer og produkter fra Odsherred. 

 ■ Afsmittende effekt på erhverv og turisme: Det nye teater 

styrker Nykøbing Sj. som kulturby og skaber bedre betin-

gelser for samarbejde mellem kommunens kulturinsti-

tutioner. Teaterbygningen bliver ikke bare en platform for 

teatrets egne aktiviteter, men også for en lang række af 

byens og kommunens andre aktører. 

 ■ Understøtte synergi og samarbejde: Teatrets nye place-

ring og rammer styrker Nykøbing som kulturby og under-

støtter bedre samarbejdsmuligheder med  andre kultur-

institutioner, bl.a. Ung i Odsherred, Pakhuset (kulturhus) 

og biblioteket. Den nye teaterbygning bliver ikke bare en 

platform for teatrets egne aktiviteter, men også for en 

lang række af byen og kommunens andre aktører. 

 ■ Lokal stolthed og identitet: Der er stor opbakning og be-

gejstring hos borgere, erhvervsliv og kulturliv for planerne 

med teatret. Det skaber intern stolthed og identitet i kom-

munen, at kommunen og teatret tænker så visionært og 

ambitiøst omkring teatret og byen.

PROJEKTETS POTENTIALE
Projektet vil have stor betydning for Nykøbing Sj. by og 
Odsherred som helhed samt for teatret som institution.

Betydning for teatret

 ■ Synlighed for alle: Med den nye placering centralt på gå-

gaden opnår teatret en væsentlig større synlighed - både 

for borgere og besøgende i Odsherred. Den øgede synlig-

hed betyder, at teatret bliver hele Odsherreds teater og 

tiltrækker bredere målgrupper, flere besøgende og åbner 

sig for et nyt marked.

 ■ Øget tilgængelighed: Den centrale placering gør teatret 

mere tilgængeligt for alle – både mentalt og fysisk. Med 

rutebilstation og togstation inden for kort afstand, kan 

man nemt komme til teatret såvel internt i kommunen 

som udefra. 

 ■ Understøtte teatrets udvikling og indfri potentialet:Te-

atret er vokset ud af de eksisterende rammer og en ny-

tænkende, fremtidssikret teaterbygning vil give mulighed 

for at fortsætte udviklingen som en aktiv lokal medspiller 

og et anderledes tænkende, lokalt forankret egnsteater.   

 ■ En styrket økonomi: Flere besøgende til både forestil-

linger og andre aktiviteter vil betyde, at teatret kan tjene 

flere penge og drive en endnu sundere forretning. Det nye 

hus vil også betyde en billigere drift for teatret.

 ■ Demonstrationsværdi: Det nye teater vil ikke mindst 

være et demonstrationseksempel på, hvordan man 

som kommune og kulturinstitution bruger kulturen som 

dynamo for udvikling af provinsbyers bymidte. Dette vil 

inspirere andre egnsteatre, yderområdekommuner og 

provinsbyer med bymidteudfordringer som dem i Nykø-

bing Sj.
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ANLÆGSØKONOMI
Estimeret anlægsøkonomi etape 1- 3A+B

Køb	  af	  bygning 3.400.000	  kr

Ombygning	  til	  midlertidigt	  teater	  (Etape	  1)

Etape 1
Ombygning af eksisterende bygning Sum
Foyer/café
Garderobe
Prøvesale
Køkken/bar
Kontorer
Mødelokaler
Lejlighed
Toiletter
I alt midlertidig ombygning af eksisterende bygning Sum 6.700.000 kr                                    

Rådgiverhonorar på etape 1 er indeholdt i ombygningssummen

Til- og ombygning til fremtidssikret teater (Etape 2 & 3)

Etape 2
Tilbygning af ny teatersal inkl. servicefaciliteter og endelig ombygning af eksist. bygning m2 25.000 kr. pr. m2
Teatersal 420
servicebygning stue 160
servicebygning 1. sal 160
Sidebygning stue 150
Sidebygning 1. sal 150
Etablering af produktionskøkken 50
Aptering af teatrets lokaler
Iscenesættelse af passage, facade mod gågaden og bagside mod p-plads 150
I alt ny- og ombybygning 1240 31.000.000 kr
Afholdelse af arkitektkonkurrence inkl.programskrivning og honorering af fagdommere 1.000.000 kr
I alt fase 2 32.000.000 kr

Etape 3A
Anlæg af byrum m2 1.000 kr. pr. m2
Byrum foran teatret 500
Parkeringsplads 4400
I alt etape 3A 4900 4.900.000 kr

Rådgiverhonorar fase 2-3A 15% (bygherrerådgivning, arkitekt- og ingeniørrådgivning) 3.100.000 kr
Om- og tilbygning etape 2 + 3A i alt inkl. rådgiverhonorar, eksl. moms 40.000.000 kr

Etape 3B
Byfornyelse Sum
Byfornyelse
I alt etape 3B 11.250.000 kr

Byggesum i alt etape 1-3A+B 61.350.000 kr
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FINANSIERING OG DRIFT

Finansiering
Projektets samlede budget er på 59,29 mio. kr. Heraf har 

Odsherred Kommune allerede afsat 10,1 mio. kr. til køb af 

teaterbygning og ombygning, samt 11,25 mio. kr. til byfor-

nyelse i Nykøbing. 1/3 del af midlerne til byfornyelse er fi-

nansieret af staten. 

Drift
Odsherred Teater har i perioden 2012-2014 haft en omsæt-

ning på mellem 6,1 og 6,7 mio. kr. Odsherred Kommune har 

ydet et årligt tilskud i størrelsesordenen 2,4-2,7 mio. kr., og 

Kalundborg Kommune har ydet et årligt tilskud på 250.000 

kr., hvoraf staten har refunderet ca. 40 %. Det særlige 

statstilskud udgør endvidere ca. 1,9 mio. kr. Teatrets egen-

omsætning ligger på 13-14 %. Huslejeudgiften udgør 6 % af 

de samlede udgifter.

 

 
Budget, 
mio. kr.

Odsherred Kommune, 
bevilget mio. kr. 

Lokale sponsorer, 
bevilget mio. kr.

Ekstern finansiering

Køb af bygning 3,40 3,40

Etape 1: Ombygning til midlertidigt teater 6,70 6,70

Etape 2: Til- og ombygning til fremtidssikret teater 31,00 0,25 30,75

Afholdelse af arkitektkonkurrence 1,00 1,00

Etape 3A: Anlæg af byrum 4,90 4,90

Etape 3B: Byfornyelse 11,25 11,25

Rådgivning 3,10 3,10

I alt 61,35 21,35 0,25 39,75

Finansieringsbehovet er 37,69 mio. kr. som søges hos fon-

de og andre sponsorer.

Driften af Odsherred Teater i den fremtidige teaterbygning 

er sikret. Odsherred Kommune har med egnsteateraftalen 

for 2016 hævet sit tilskud med 700.000 kr. årligt. Og fra 

2017 laves der en ny fireårig aftale, som forventes at være 

på samme niveau. Kalundborg Kommunes bidrag vil for-

blive uændret. Samtidig vil teatret i den nye bygning have 

færre udgifter til husleje og drift end i dag og dermed kun-

ne frigøre ressourcer til kulturproduktion. Teatret vil med 

en større tilgængelighed og synlighed for potentielle gæ-

ster have mulighed for at øge sin egenomsætning. 
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Et teater med en stærk profil i evig udvikling
Odsherred Teater markerede sig fra starten i 1996 som et 

teater med en stærk, kunstnerisk profil, og producerede de 

følgende år en lang række forestillinger af meget høj kva-

litet. Teatret var i de første mange år næsten udelukken-

de et turnéteater, og var en eftertragtet co-producent på 

turnémarkedet. Teatret var markant på nationalt plan, men 

usynligt lokalt. I teatrets egen optik var man uden egentlig 

berettigelse i en kommune som Odsherred, og det gav ikke 

mening at være et egnsteater for Odsherred, som hvilede 

på aktivitet fjernt fra Odsherreds borgere. 

Der blev taget et drastisk og konsekvent valg, hvor teatret 

redefinerede sig selv. Den nationale turnéaktivitet blev 

helt fravalgt, og teatret valgte at få inspiration i det, som 

var i den umiddelbare nærhed. Det første konsekvente 

valg i den sammenhæng blev ”Landet” (2011) – projektet, 

som på en gang forenede hvad teatret ville kunstnerisk, 

lokalt og tværinstitutionelt. Det blev den indtil da største 

publikumssucces og var det lokale gennembrud. Redefi-

neringen var i gang. Flytningen af teatret er kronen på re-

defineringsprojektet og i sidste ende et udtryk for, at det er 

lykkedes. 

Teatret som social dynamo
Odsherred Teater tager sin lokale rolle alvorligt i et vel-

færdsøjemed og formår at bruge sine kunstneriske kompe-

tencer i opgaven med at løfte kommunens sociale udfor-

dringer. Den lokale forankring er derfor også meget stærk, 

og der er stor tilfredshed med og respekt for Odsherred Te-

aters arbejde i lokalsamfundet. Teatret kendes for kunst-

nerisk kvalitet, stort engagement samt evne og vilje til at 

arbejde og udvikle på tværs af mange institutioner. 

Teatret skaber værdi for få midler
Målet er at skabe kvalitetskultur for få midler. Det er en præ-

mis i en kommune som Odsherred, hvor der er mange bor-

gere med lavere indkomster, og man ikke kan tage så høje 

billetpriser. Teatrets fokus er i stedet at give kultur tilbage 

til borgerne og tiltrække midler til at lave aktiviteter som 

f.eks. ”Historien om en sang”, som er udviklet på en mindre 

bevilling fra Odsherred Kommune, og som efterfølgende 

spiller gratis på en lang række plejecentre, forsamlings-

huse, menighedshuse, kirker, mm. Odsherred Teater har i 

perioden 2012-2014 haft en omsætning på mellem 6,1 og 

6,7 mio. kr. Statens kunstfonds evaluering af teatret i 2014 

konkluderer, at Odsherred Teater er økonomisk veldrevet 

ODSHERRED TEATER IDAG
”Odsherred og Kalundborg kommuner har med Odsherred Teater en dedikeret medspiller,

 som tager sin lokale rolle alvorligt og formår at bruge den kunstnerisk. ” 
Statens Kunstfonds evaluering, juni 2014

Odsherred Teater er 
økonomisk veldrevet og 

omkostningsbevidst. Der 
skabes meget aktivitet for få 

midler. 

Statens Kunstfonds evaluering, juni 2014

”
”

”
”

De nye og mere fleksible 
rammer vil have en 

altafgørende betydning for 
hvordan vi kan udvikle og styrke 

vores teater i fremtiden.

Simon Vagn Jensen,  

Teaterleder Odsherred Teater
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HISTORIEN OM EN SANG Forestillingen er et godt eksempel på hvordan Odsherred 
Teater formår at skabe kvalitetskultur for få midler.

og omkostningsbevidst – der skabes meget aktivitet for 

få midler. Det anerkendes også hos Odsherred Kommune, 

som med egnsteateraftalen for 2016 har hævet sit tilskud 

med 700.000 kr. Kommunen satser både nu og fremadret-

tet på teatret som en bærende kulturel og social institution 

i Odsherred.for 2016 har hævet sit tilskud med 700.000 kr. 

Det viser, at kommunen både ud- og fremadrettet satser 

på teatret som en bærende kulturel og social institution i 

kommunen.

De nuværende rammer begrænser udvikling 
Til trods for den naturskønne beliggenhed er de ældre 

bygninger ikke optimale rammer om fremtidens egnsteater. 

Dels er bygningerne omkostningstunge i drift i forhold til 

bl.a. varme og vedligeholdelse. 

Dels ligger teatret afsides placeret i forhold til byen og 

den offentlige transport. Den decentrale placering er 

en markant begrænsning i forhold til at styrke teatret 

som hele Odsherreds teater. Det er vanskeligt for 

skoler, ældre og publikum i det hele taget at komme 

til teatret med den nuværende placering - et praktisk, 

men meget afgørende faktum for teatrets udviklings- 

og ekspansionsmuligheder. 

Teatret har på mange måder sprængt de eksisterende 

rammer, og der er brug er brug for en ny, langt mere 

fleksibel og mere centralt placeret teaterbygning 

for at teatret fremtidssikres og udfolder sit fulde 

potentiale.

På den lange bane vil et 
Odsherred Teater med eget 

teaterhus give mulighed 
for at udnytte langt flere 

vækstmuligheder. 

Statens Kunstfonds evaluering, juni 2014

”
”

Den ny teaterbygning vil være 
en markant styrkelse af teatrets 
rammer, og vi vil kunne skabe et 

teater der giver endnu mere til sit 
lokalområde.

Eva Ormstrup, Centerchef Kultur og Borger

”
”
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BYEN BAG SKOVEN - en opdagelsesrejse

”Byen bag skoven” markerede på én gang Det Psykiatriske 

Hospitals 100 års jubilæum og lukning. Interessen fra 

borgere med en relation til historien var enorm. Mere end 

100 af Odsherreds borgere medvirkede i det, som blev 

et vandreteaterprojekt, som både omfattede Nykøbing 

by og Annebergparken, området omkring det gamle 

sindssygehospital. Målet var ikke at skabe et historisk 

egnsspil, som rekonstruerede fortiden, men at tage den 

unikke ramme, personlige historier samt stedets dna og 

skabe et unikt borgerinvolverende, kunstnerisk projekt. 

Projektet var støttet af Statens Kunstfond og Odsherred 

Kommune.

PIM OG THEO – internationalt teaterprojekt

Pim og Theo omhandler mordene på to af den nyere tids 

mest kontroversielle personer, politikeren Pim Fortuyn og 

filmmanden Theo van Gogh i Holland i starten af dette år-

hundrede. 

Forberedelserne til det internationale teaterprojekt ind-

ledtes i 2012, og siden da har forestillingen været på en 

omfattende national og international turné. Det vellykke-

de resultat blev en slags vandreforestilling – en installa-

tion - hvor publikum bevæger sig i rummet sammen med 

skuespillerne og ind imellem inddrages i forestillingen. Lyd, 

projektioner og live performances danner rammen om en 

diskussion af kulturel identitet og ytringsfrihed i Europa, og 

efter forestillingen omdannes rummet til en interaktiv ud-

stilling, hvor publikum kan fordybe sig i temaerne.

De samarbejdende teatre er: Odsherred Teater (DK) NIE 

(New International Encounter, UK), Korjaamo Culture Fac-

tory (Finland) og Stiftelsen NIE (Norge). 

Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstud-

valg, og EU’s ”European Union Culture Programme Strand 

1.2.1.”, der gives til tværeuropæiske samarbejdsprojekter, 

har støttet med 1,5 million kr.

TEATRETS KUNSTNERISTISKE PROFIL
”Odsherred Teater har sat sig for at udfordre og genopfinde folkeligheden som kunstnerisk 

omdrejningspunkt. Konklusionen er, at det lykkedes for teatret, og at der er potentiale for vækst.” 
Statens Kunstfonds evaluering, juni 2014

”..bundsolidt debatteater. 

Klaus Rothstein, Weekendavisen

”
”

Der har været så meget 
med at grine - det giver 

samhørighed, ik? Det at være 
med i Byen Bag Skoven har 

været min vej til at finde 
tilbage til det, jeg godt kan 
lide og interesserer mig for.

Medvirkende i Byen Bag Skoven

”

”
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LANDET – should I stay or should I go?

Forestillingen ”LANDET” tematiserer ungdomskulturen på 

landet i yderområder med inddragelse af lokale unge og 

med vægt på interaktivitet med publikum. Projektet, som 

fusionerede udstilling og teater, var et samarbejde mellem 

Odsherred Teater, Museum Odsherred og BOK - Biblioteker 

og Kulturhuse i Odsherred.

Da Odsherred Teater præsenterede ”LANDET” i 2011, var 

det den hidtil største satsning lokalt, og forestillingen 

skabte en styrket lokal synlighed for teatret. Projektet har 

med al tydelighed vist, hvordan teatret kan være en vigtig 

aktør og medspiller i forhold til at synliggøre væsentlige 

temaer i lokalsamfundet. Lokalt har projektet været 

banebrydende ift. det tværinstitutionelle samarbejde, 

og det har styrket en kultur, hvor kulturinstitutionerne i 

stadig højere grad ser potentialet i samarbejdsprojekter. 

Forestillingen har ligeledes været med til at sætte en 

politisk dagsorden i Odsherred og er stadig et aktiv i forhold 

til ungdomspolitiske spørgsmål i kommunen.

HISTORIEN OM EN SANG – en miniteaterkon-
cert baseret på ældres livshistorier 

”Historien om en sang” er en lille forestilling baseret 

på Odsherreds ældre borgeres egne livshistorier, som 

blev til i et forbilledligt samarbejde med ældresektoren. 

Disse livshistorier – monologer og tilknyttede sange - 

har Odsherred Teater fortolket og sat i scene som en 

minimalistisk teaterkoncert for ældre i alle aldre.

Forestillingen er en del af Kreativt Otium – et samarbejde 

mellem Odsherred Kommune og Odsherred Teater om 

at skabe kulturelle projekter for og med ældre. Det faldt 

som projekt sammen med, at der på ældreområdet blev 

udarbejdet en ny ældrepolitik.

Kreativt Otium modtog en bevilling fra Odsherred 

Kommune og er et godt eksempel på, hvordan Odsherred 

Teater formår at tage del i de velfærdsudfordringer, 

kommunen står overfor.

”Historien om en sang” udbydes gratis til kommunale 

institutioner, og i løbet af 2014 blev forestillingen med 

stor succes opført 30 gange i forskellige foreninger, 

forsamlingshuse, kirker, menighedshuse, plejecentre, m.v.

Det var rigtig sjovt, og på en 
måde også rørende, fordi det 
passede så godt på en selv.”

Jonas, publikum

”
”

I Odsherred Kommune har 
Kreativt Otium skabt udvikling 

og spillet ind på en helt ny 
ældrepolitik

Michael Kjeldgaard, 

tidl. formand for Kultur- og 

folkeoplysningsudvalget

”
”
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[…] det engagement, de 
lægger i at udfylde deres 
roller, er smittende: lokalt 
forankret borgerteater i 

bedste forstand. Så hvad, 
der måske umiddelbart 

kunne lyde som 
amatørernes gedemarked, 

er overbevisende styret. 
[…] en sej demonstration af, 
hvor vidt teater efterhånden 

kan spænde og få nyt liv i 
anderledes terrængående 

formater. 

Politiken

”

”

Jeg må indrømme, at jeg bliver 
opstemt over denne skattejagt, 

for den har både fiktionens 
energi og teatrets medrivende 
dramaturgi. Stoltheden vokser 

her under lindetræerne. […] 
I Byen Bag Skoven er det 

Odsherreds styrker, der er i 
fokus: skønheden i naturen, 

overskuddet i arkitekturen og 
overleverstædigheden hos 

menneskene.

Information

”

”
”… en fængende forestilling, 

som tydeligvis suger de unges 
opmærksomhed – dynamisk 

og grotesk og herligt morsom. 
Med et komisk og intellektuelt 
overskud, der imponerer. […] 
Det er altså teater, der virker, 

dette her. Med publikum i 
rundvandring og som quiz-

deltagere – og med en fortættet 
dødsfortælling, som ret beset 

handler om livet.” 

***** Teateravisen

”

”

...jeg vil helt klart følge mere 
med i Odsherred Teater. Fordi 
de har givet mig lov til at lære 
dem at kende. Jeg har fået en 

relation til dem. Odsherred 
Teater står klarere for mig nu, 

så jeg regner med, at jeg vil 
gå mere i teatret. Og jeg vil 

være en ambassadør for dem, 
fordi de har givet mig nogle 
fantastisk gode oplevelser. 

Medvirkende i Byen Bag Skoven

”

”

“The sound and light effects 
are incredibly good and have 

a great timing throughout 
the play. To sum up we highly 

recommend the play to 
youngsters and up. You don´t 
need background knowledge, 
because throughout the play 

you get information about Pim 
and Theo.” 

Publikum/Dansk gymnasieelev

”

”



Fakta om Odsherred

 ■ Odsherred har 32.665 indbyggere. 

 ■ Klassisk landdistriktskommune. Langt den største del 

af kommunen er defineret som landdistrikt. 

 ■ Danmarks største sommerhus kommune. Med 26.000 

sommerhuse har turismen stor betydning for Odsher-

red og Nykøbing Sj. Bymidten spiller en vigtig rolle som 

centrum for områdets detailhandel og oplevelsesøko-

nomi.

 ■ Mange små byer.  Kommunen har mange små bysam-

fund og kun få større byer, hvilket betyder, at funktioner 

og aktivitet er spredt over det meste af kommunen.

 ■ Danmarks første Geopark. I 2014 blev Geopark Ods-

herred, som landets hidtil eneste, optaget på UNESCOs 

liste over geoparker. Det unikke og mangfoldige istids-

landskab og de 157 km kyst tilfører kommunen unikke 

naturoplevelser.

 ■ Et aktivt og varieret kulturliv. Kommunen har et le-

vende og mangfoldigt kulturliv, hvor der findes et unikt 

tværkulturelt samarbejde med stor udveksling mellem 

forskellige institutioner og kunstarter. Teatret er en af 

de primære drivkræfter bag dette samarbejde.

ODSHERRED OG NYKØBING SJ.
 I DAG

Odsherred Kommune er en landdistriktskommune beliggende i den nordvestlige del af Sjælland. 
Kommunen ligger cirka fem kvarters kørsel fra hovedstaden og præges af udfordringer i forhold til 

stagnerende befolkningstal, en aldrende befolkning, flere borgere uden for arbejdsmarkedet og lavere 
uddannelsesniveau. Samtidig rummer området store natur- og kulturhistoriske kvaliteter.  
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Fakta om Nykøbing Sj.

Nykøbing Sj. er en af Sjællands ældst daterede byer og er 

strukturelt bygget op som en klassisk købstad omkring en 

kirke, en havn og en handelsgade. I slutningen af det 19. år-

hundrede kom jernbanen til og gjorde byen til en stationsby 

med stationen centralt placeret mellem gågade og havn. 

Nykøbing Sj. er i kraft af sin rolle som kommunens største 

by et naturligt centrum for en lang række kommunale, han-

dels- og oplevelsesmæssige funktioner og faciliteter.

 ■ Kommunens største by med 5.136 indbyggere

 ■ Nykøbing Sj. er en klassisk købsstad, der har kommu-

nens eneste gågade og den største koncentration af 

udvalgs- og dagligvarebutikker. Det gør byen til et na-

turligt handelscentrum i kommunens nordlige del.l.

 ■ Kommunens kulturby. Nykøbing Sj. er kommunens op-

levelsesmæssige centrum med funktioner som teater, 

museer, et spirende gallerimiljø ved havnen, bibliotek 

og kulturhus og andre faciliteter, der understøtter kul-

turlivet.

 ■ Byen rummer en del offentlige funktioner, der spæn-

der fra kommunens Center for Dagtilbud og Uddan-

nelse, Børn og Familie, kommunens sundhedscenter, 

skole, daginstitutioner, ældrecenter, Politistation, Ung I 

Odsherred, idrætshal og svømmehal.

 ■ Et naturligt samlingspunkt for kommunens besøgen-

de. Livet i Nykøbing Sj. bærer præg af både turisme- og 

hverdagsliv, og byen danner kommunens centrale ram-

me for klassisk byliv.

Mange af landets provinsbyer står overfor en række udfor-

dringer og er mærket af en generel centralisering og urba-

nisering. Også Nykøbing Sj. er ramt og står overfor en ræk-

ke udfordringer, bl.a.:

 ■ Faldende befolkningstal. Selvom Nykøbing Sj. i dag er 

hovedby, oplever den ikke en stigning i befolkningstal-

let, og indbyggerantallet i Nykøbing Sj. er faldet med 

knapt 100 indbyggere set over en periode på 5 år fra 

2010-2014.

 ■ Byens handelsliv er udfordret. En detailhandelsana-

lyse fra 2013 forudsiger at handelslivet i Nykøbing Sj. 

vil opleve nedgang, hvis byen ikke styrker sin position 

i forhold til konkurrerende tilbud i de omkringliggende 

større byer. Undersøgelsen påpeger også, at Nykøbing 

Sjs bymiljø er middelmådigt, og dette skyldes bl.a. et 

for dårligt udvalg af butikker, restauranter og spiseste-

der, hvilket er med at påvirke den samlede byoplevelse.  

 ■ Manglende byliv. De ændrede handlemønstre - nu og 

i fremtiden betyder, at bymidterne i mange af landets 

provinsbyer mister deres oprindelige funktion og rolle 

som centrum for byens liv, hvilket gradvist også sker i 

Nykøbing Sj.
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 ■ Bilag 1 : Årsrapport 2014

 ■ Bilag 2: Statens Kunstfonds evaluering, juni 2014

 ■ Bilag 3: Tegninger og ingeniørberegninger over bygningen
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