Forord
Vi er stolte over at kunne præsentere oplægget til Thisted Kommunes
flotte nye satsning på kulturområdet: KulturRummet.
KulturRummet er et projekt, der er blevet til gennem mange menneskers hjælp og tanker – brugere, ansatte, samarbejdspartnere,
kulturaktører, politikere og forvaltning har alle bidraget. Det er
grunden til, at det foreløbige bud på KulturRummets realisering er
blevet så godt.
Projektet har også oplevet enestående opbakning og interesse i
omverdenen, og vi har bl.a. fået en uvurderlig støtte fra Kulturministeriet i ide- og læringsfasen gennem projektstøtte.

Vi glæder os til de kommende år, hvor KulturRummet vokser frem i
byen og organisationen. Og vi håber, at der er mange, der vil bidrage
til, at vi kommer lige så godt i mål, som vi er kommet fra start.
Her i denne lille folder, kan I orientere jer i projektets overordnede
linjer – og vi håber, at I kan genkende rigtig mange af jeres egne
ideer i det foreløbige materiale.

Venlig hilsen

Vi er derudover utrolig stolte og taknemmelige over, at vi kan gå
videre med dette ambitiøse og innovative projekt med en meget
generøs gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal i ryggen.
KulturRummet kommer til at få rigtig stor betydning for kommunen.
Vi har nu udsigt til at få en mere dynamisk og spændende bykerne,
og et attraktivt og nytænkende kulturelt kraftcenter, hvilket har stor
betydning, når det gælder fastholdelse og tiltrækning af borgere og
for kulturlivet som helhed.

Lene Kjelgaard Jensen

Niels Jørgen Pedersen

Borgmester i Thisted Kommune

Udvalgsformand

Naturpladsen

KulturRummet
Parkering

CHRISTIANSGAVE
PLANTAGEHUSET
URT

BIBLIOTEKET

Kulturpladsen

MUSIKSKOLEN

KulturRummet er det nye, grønne og åbne kulturhus i Thy. Et otte
hektar område i hjertet af Thisted, hvor kulturaktiviteter får vide
rammer og frit spil. KulturRummet består af tre elementer: uderummet og de to kraftcentre.
Christiansgave – grøn kulturarena & eksperimentarium
Christiansgave er den gamle stadspark. Her skal kultur- og naturaktiviteter virkelig kunne udfolde sig, som det oprindeligt var tanken,
da den blev skænket til byens borgere. Christiansgave er samtidig
KulturRummets grønne eksperimentarium.
URT & Plantagehuset – center for ungdomsliv & kreativitet
I URT (ungdomsrådet i Thy) og medborgerhuset Plantagehuset
møder man kreative miljøer, ungdomsliv og foreningsaktiviteter.
De unge får en helt ny bygning, der især understøtter de mange
musikaktiviteter. Plantagehuset får et markant ansigtsløft.

Parkering

Musikskolen & Biblioteket – center for inspiration & læring

Gågaden
Store Torv

Kirkeparken
Parkering

Der bygges et helt nyt musisk hus ved siden af Biblioteket. De to
bygninger bliver sammenkoblet med en gangbro og får fælles
café. Dette bliver porten til KulturRummet, der samtidig giver
spændende muligheder for læring og oplevelser på tværs.

Naturstien
Naturskolen
Naturpladsen
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Christiansgave
– din grønne kulturarena

Christiansgave skal være et område for alle – ligesom dengang i
1844, hvor Christian den 8. skænkede stadsparken til byens borgere.
I KulturRummet får Christiansgave sin oprindelige funktion tilbage
og bliver samtidig et kulturelt eksperimentarium.

MUSIKSKOLEN
Kulturpladsen

Vestergade

Kulturpladsen som kulturelt samlingspunkt. Kulturstien bliver en kobling
mellem tre kulturbærende nøglepunkter i byen.

I KulturRummet skal du have en klar fornemmelse af, hvor du
skal gå hen for at finde frem til de mange tilbud og aktiviteter
– Christiansgave guider dig.
Christiansgaves kvaliteter som rekreativ park og vildtvoksende
skov giver en struktur med to elementer:

Havestien
Naturpladsen

Klimastien

Skulpturstien

Kulturstien, der forbinder KulturRummets institutioner
og har Kulturpladsen som aktivitets- og mødested.

PLANTAGEHUSET

Naturstien, der forbinder KulturRummets parkoplevelser og har
Naturpladsen som samlingspunkt for særlige aktiviteter.

BIBLIOTEKET
URT
MUSIKSKOLEN

MUSIKSKOLEN
Naturpladsen som samlingspunkt for naturrelaterede aktiviteter, omkranset af oplevelsesstier.

Parkens indhegning fjernes, og der bliver tyndet ud i det massive
bunddække, så Christiansgave åbner sig mod sine omgivelser
– både visuelt og adgangsmæssigt.

Musikskolen

Tingstrupvej – forplads

Kongelunden

Udebibliotek og spisepladser
Teknik – lys og lyd

Masser af plads
– til kultur

Kulturpladsen bliver Christiansgaves og KulturRummets omdrejningspunkt og centrale mødested for besøgende. Et pejlemærke i
forlængelse af de øvrige pladser og torve, byen ellers rummer.

Kulturpladsen placeres ved amfiscenen for at udnytte og forstærke de kvaliteter, der allerede er netop her – og for samtidig at have
nærhed til Vestergade og resten af midtbyen.

Den nuværende grænse mellem by og park udviskes!

En dynamo, der spreder liv i både park og by!

Kulturpladsen er et åbent forum med plads til udstillinger, koncerter, madfestivaler mm. Den får en overdækket scene beklædt med
messingfarvede metalplader. Scenen bliver åben til begge sider.

Kulturpladsen får desuden en rund dansescene, der også kan
benyttes som skøjtebane om vinteren. En række søjler gør det
muligt at overdække med sejl i forskellige udformninger, som kan
lyssættes og skabe stemning.
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Amfiscenen med overdækning

Danseområde

Backstage, teknik og scene

Café og toiletter

Dansescene

Masser af plads
– til natur

Naturpladsen er udgangspunktet for din naturoplevelse i parken.
Du kommer dertil via en natursti: En oplevelsessti, der har en helt
anderledes karakter end de øvrige stisystemer i Christiansgave.

Naturpladsen finder du i den nordvestlige, vildvoksende ende af
parken. Den består af en række grillpladser, nyttehaver, frugtlunde
samt Naturskolen.

Oplev parken på naturens præmisser. Lad skov være skov!

Kravl op – og se skoven fra oven!

Naturpladsen har intime stisystemer, som inviterer til fordybelse
frem for aktiv, kreativ udfoldelse. Især stiernes pendler og spotlys,
der oplyser de karakteristiske træer, er toneangivende.

Naturpladsen er et roligt, rekreativt rum. Her kan du komme op
imellem træerne og kigge hen over kronerne fra forskellige udsigtsplatforme og shelters.

Christiansgave

– dit grønne eksperimentarium
Christiansgave er KulturRummets grønne og attraktive uderum. En
gammel park med masser af kulturhistorisk værdi, der nu åbner sig
for nye kultureksperimenter.
En af Christiansgaves helt store kvaliteter er, at den både er park
og skov på samme tid. Det skal der virkelig være plads til at nyde i
fremtiden.
Christiansgave inviterer til både ophold og aktivitet!
I KulturRummet får du åbne rammer, hvor grænsen mellem inde
og ude fortoner sig, og overgangen fra ét kulturtilbud til det næste
bliver flydende. Christiansgave gør det muligt at skabe naturlig og
kulturlig sammenhæng på kryds og tværs.
Christiansgave skal være tryg, sikker og tilgængelig!
I Christiansgave kan du også gå på opdagelse i sikringsbunkerne
fra Den kolde krig – der bliver indrettet som bygge- og fortællerum.
Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser i dit grønne
eksperimentarium.
Siddeplint

Stenmelsbelægning
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PLANTAGEHUSET VED ANKOMST FRA KULTURPLADSEN – I BAGGRUNDEN SES URT-HUSET

URT & Plantagehuset
– center for ungdomsliv & kreativitet

Ved KulturRummets østlige torv ligger Plantagehuset og URT side
om side i en kreativ synergi.
URT-huset, der benyttes af et af Danmarks største ungdomsråd,
har set bedre dage. De unge skal have et helt ny bygning med
gedigne faciliteter: Koncertrum, backstageområde, lounge etc.
De får desuden en lækker pavillonscene i gården.
En kulturbro mellem generationerne!
Plantagehuset er et populært sted, der fremover bliver endnu
federe – og vil tiltrække nye foreningsfolk og kreative sjæle. Der
kommer bl.a. et kulturværksted, en socioøkonomisk café, tidssvarende værksteder etc.
Sceneplads, skateareal og skulpturpark!
Torvet bliver et åbent, overskueligt torv, der breder sig ud og binder
Plantagehuset, URT og gårdrummet sammen – samtidig med at
det inviterer dig ind fra parkeringspladsen bag de to bygninger. Det
bliver et råt torv og aktivt sted for skatere, musikliv og udstillinger.

VISUALISERING AF MUSIKSKOLEN OG BIBLIOTEKET

Musikskolen & Biblioteket
– center for inspiration & læring

Ved Christiansgaves vestligste torv finder du KulturRummets to
finkulturelle tilbud.
Biblioteket ligger som det kraftige, markante ankerpunkt, og Musikskolen bliver den lette og luftige ramme, der svæver ved siden af.
De komplimenterer hinanden i deres forskellighed!
Musikskolen får et udtryk, der er helt sit eget, men med stor respekt
for de kulturhistoriske værdier, der kendetegner biblioteksbygningen.
Den fysiske kobling mellem de to bygninger er en bred gangbro
på 1. sal, hvor du også finder fællescaféen. Gangbroen er trukket
tilbage, så Bibliotekets smukke facade ikke skæmmes.
Oplevelser, kreativitet og højt til loftet!
Musikskolen får en multisal med superakustik, og Biblioteket får
indbydende loungeområder.
Det bliver din indgang til KulturRummet og hjemsted for et væld af
aktiviteter – musikalsk læring, vidensoplevelser, multimediehåndværk. Og meget mere.

URT
URT-husets nuværende tilstand gør, at det ikke kan betale sig at
bevare den eksisterende bygning. Det nye URT-hus får samme
placering med tæt kontakt til bylivet og det intime gårdmiljø bag
huset.

Plantagehuset
Plantagehuset er et af landets ældste medborgerhuse. Det er
på høje tid med en radikal modernisering og funktionsfornyelse
– nu er vi på vej.

Dog drejes den nye bygning, så der skabes større åbenhed ud til
gaden. URT-huset rykkes fri af nabobygningen og kommer til at
ligge frit i gårdrummet med luft til alle sider.

Plantagehuset åbnes op mod parken og torvet, ved at den eksisterende facade brydes op med nogle større åbninger i form af
glaspartier og karnapper. Det henter mere lys ind i huset, og gør
livet inde i bygningen mere synligt fra gadeplan.

Bygningen skal have lov til at være sig selv og ligge som en selvstændig enhed, hvor eneste forankring er en gangbro, der forbinder til førstesalen i Plantagehuset. Det knytter de to bygninger
sammen og skaber en fælles indgangsportal til gården.

Det vestlige hjørne af stueetagen åbnes op mod parken og torvet,
så det fremover kan fungere som en ny indgang. Dette nye foyerrum står i åben forbindelse med caféen og administrationen samt
gårdrummet omkring URT.

PERSPEKTIV AF URT-HUSET OG PAVILLONSCENEN

PLANTAGEHUSET MED TORVET I FORGRUNDEN
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Musikskolen

Biblioteket

Biblioteket & Musikskolen – Finkultur I Øjenhøjde
Hovedstrukturen

På parkens vestligste torv, der er indrettet bl.a. som base for
udebiblioteket og som begyndelse på musik-/naturlegepladsen,
og hvor skulpturerne fra Kongelunden flyttes ud i det åbne for at
danne indgangsportal til Christiansgave (hvor de står beskyttet i
kraft af deres synlighed fra vejen), ligger KulturRummets to mest
finkulturelle tilbud hånd i hånd.

Den fysiske sammenkobling imellem de to bygninger foregår
kun i form af den bred gangbro på 1.sal, indeholdende en fælles
caféfunktion for de to institutioner, så der bevares en fri passage
under sammenbygningen imellem de to bygningsvolumener.

TORVENE samler institutionerne parvist,
samtidig med at det rækker ind i parken bryder
den barriere der er idag, imellem park og by

I stueetagen finder du den dobbelthøje multisal, hvor receptionen
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Kontakt:
Kultur- og fritidschef
Karen Louise Erichsen
Telefon: 99 17 41 45
E-mail: kle@thisted.dk

Udgivet af Thisted Kommune den 24/3 2015.
•

thisted.dk

•

kulturrummet.dk

Billedmateriale og renderinger af KPF Arkitekter AS // Rødbro & Frederiksen.

