Visioner for Plantagehuset/URT

– opsummering af et cafémøde for interesserede borgere (afholdt den 7. maj 2014)

URT
• Har et dårligt og upraktisk hus, man mangler
et funktionelt køkken
• Ønsker et nyt hus, det må dog ikke kompromittere stemningen og det unikke miljø
• Ønsker mere plads og stadig en central placering ved parken og tæt på byen
• Inddrages i alle beslutninger vedr. URT-huset

Værkstederne
• Genetableres med fokus på de arbejdende og kreative rum
• Skal være et sted, hvor skolerne kan komme forbi og arbejde
• Bliver et sted, hvor man samarbejder på
tværs af generationer
• Bliver et sted med balance mellem det
almene og det avancerede
• Suppleres med en billedskole

Plantagehuset
• Renoveres, også hovedbygningen (gl. realskole)
• Bliver centrum for foreningerne, en slags forsamlingshus
og et attraktivt sted generelt
• Skal være det åbne, uformelle hus med plads til skæve
vinkler
• Skal være et sted for debatter, udstillinger, kurser, foredrag, børneteater, billedskole, bogklub mm.
• Mangler kunst og hygge – det er for kommunalt
• Skal igen være med i Hustræf
• Skal være et sted for alle fra 6-80 år, og der skal være
åbent i skoleferierne
• Bliver et sted, hvor brugerne føler sig set, anerkendt og
hørt – der skal være en fælles ånd
• Får etableret nødudgange, så kapaciteten optimeres
• Udvides med nye lokaler, de eksisterende lokaler opdateres og energirenoveres
• Får akustiske, tekniske og scenemæssige forbedringer –
der etableres et regionalt spillested
• Får ansat en kunstnerisk leder, og der skabes en frivilligkultur
• Bliver et sted, hvor man tænker: ”Her kan man alt!”

Caféen
• Giver Plantagehuset brugsværdi og er et naturligt samlingspunkt
• Skal være socio-økonomisk – evt. suppleret af frivillig arbejdskraft
• Skal støttes – evt. via en fornuftig leasingaftale. Psykisk sårbare
og folk i aktivering kan også indtænkes
• Bliver et sted med plads til alle, det skal være et socialt miljø
• Bliver en anderledes arbejdsplads med fleksible åbningstider,
evt. med udendørs sommerservering
Diverse
• Parkeringspladsen skal hedde Plantagepladsen
• Fokus på synlighed og organisering
• Man skal kunne henvende sig ét sted for at få viden
om, hvad der sker
• Øget eksponering af Thisted Lilleby
• Alive Festival flyttes op i skoven for at mindske lydgener og hærværk
• Opgradering og overdækning af friluftsscenen, flere
aktører skal bruge denne
• Oprettelse af hjemmeside for KulturRummet, der
skaber overblik – evt. en app
• En velkomstpakke for tilflyttere, hvor de oplyses om
mulighederne i KulturRummet
• Åbning af åen og placering af café ved denne (a la
Aarhus)
• Oprettelse af projektpladser til fx Alive Festival og
andre kreative aktører

