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 2-årigt udviklingsprojekt, hvor 

KulturRummet/Biblioteket afprøver 

aktiviteter i uderummet og udvikler 

servicedesign til Plantagehuset.  

 Der er bevilget godt 300.000 kr. til 

projektet fra Kulturministeriet. 

 Projektet er et partnerskab med 

SIGNAL-arkitekterne. 

 Resultaterne indgår i 

Kulturministeriets Modelprogram for 

folkebiblioteker.  

 Projektets resultater indgår løbende i 

udviklingen af KulturRummets 

aktiviteter. 

 For mere information kontakt 

Biblioteksleder Vibeke Lose Knudsen, 

9917 2801 / vlk@thisted.dk.  

Info om KulturRummets projekt: 

  

”Det grønne og 
folkelige møde- 

og performancerum” 
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Fra ide til virkelighed 

 

1. Ideafklaring / rådgivningsforløb, v. 

SIGNAL.  Juni 2013– juni 2014. 

2. Arkitektkonkurrence og udbud.  

Sommeren 2014 og året ud. 

3. Virkeliggørelse i etaper afhængigt af 

fondsfinansiering. Fra 2015 og frem. 

4. Udvikling og afprøvning af nye 

aktiviteter i 2014 og 2015.  

 

Hvad er KulturRummet? 

 

Musikskole, Bibliotek, Plantagehuset, 

URT og Christiansgave udgør 

sammen med kommunens 

kulturafdeling KulturRummet.  

KulturRummet skal samarbejde om 

at skabe sammenhængende 

oplevelser, videns–, kunst– og 

kulturformidling for kommunens 

borgere på tværs af institutionerne 

og det grønne uderum i 

Christiansgave. 

Ambitionen er at skabe en helt ny 

kulturel dynamo, der leverer 

moderne og relevante kulturtilbud til 

kommunens borgere og samtidig 

understøtter  og samarbejder med 

kulturlivet bredt set. 

Målet er at revitalisere kommunens 

institutioner og samtidig skabe et 

samlet, stærkt og synligt kulturrum i 

bymidten, der skaber liv og dynamik 

i hele kommunen.  

 

Arkitektkonkurrence  

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har 

bevilget midler til en arkitektkonkurrence om 

KulturRummet.  

Konkurrencen afvikles i sommeren 2014. 

Det vindende projekt søges realiseret via 

fondsmidler og allerede bevilgede midler til 

bl.a. musikskolen i KulturRummet.  

Oplægget til arkitektkonkurrencen udarbejdes 

i samarbejde med en række interessenter i 

7. maj 16-19:  

Cafémøde om plantagehuset/urt 

 

14. maj 16-19:  

Cafémøde om Christiansgave 

 

20. maj 16-21:  

Workshop om Christiansgave 

 

27. maj  16-21:  

Workshop om Plantagehus/URT 

Alle møder afholdes i Plantagehuset.  

Der er fri adgang til cafémøder.  

Ønsker du at deltage i en workshop, så 

kontakt KulturRummet på kle@thisted.dk. 

 

KulturRummet 

Her kan du bidrage til 

ideafklaringen: 

 


