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Resultatmål  Operationelt mål  Måltal/indikatorer  

År 1 

Måltal/indikatorer  

År 2 

Måltal/indikatorer  

År 3 

Måltal/indikatorer  

År 4 

 

Kunstnerisk udvikling 

  

Mål 1.1. Randers Teater 

producerer og 

præsenterer 

professionelle 

scenekunst 

produktioner af høj 

kunstnerisk kvalitet til 

børn, unge og voksne, 

hvor form og indhold er 

målrettet de 

individuelle 

aldersgrupper 

 

 

Mål 1.1.1  

Samlet antal 

produktioner præsenteret 

(alle aldersgrupper) 

45 45 45 45 

Mål 1.1.2  

Antal nyskrevet dansk 

dramatik (egen- og ko-

produktion) 

 

 

 

 

 

 

2 2 2 2 



2 

 

Mål 1.2. Teatret 

udvikler nye 

scenekunstformater for 

børn og unge, hvor 

aktuelle og 

fundamentale 

menneskelige 

problematikker sættes 

i spil 

 

 

Mål 1.2.1  

Antal egen-, ko-

produktioner og gæstespil 

målrettet børn og unge  

 

 

 

 

 

 

 

15 

(4/1/10) 

 

15 

(4/1/10) 

 

15 

(4/1/10) 

 

15 

(4/1/10) 

 

Mål 1.3. Teatret 

udvikler, producerer og 

præsenterer 

forestillinger for voksne 

af høj kunstnerisk 

kvalitet inden for 

forskellige 

scenekunstneriske 

genrer. Herunder egen- 

og ko-produktioner 

samt nationale og 

internationale 

gæstespil fra det 

kunstnerisk velkendte 

og traditionelle 

repertoire, såvel som 

det mere 

eksperimenterende 

Mål 1.3.1 

Antal egen-, ko-

produktioner  og 

gæstespil  målrettet 

voksne 

30 

(1/1/28) 

30 

(1/1/28) 

30 

(1/1/28) 

30 

(1/1/28) 



3 

 

 

Mål 1.4. Teatret 

udvikler fortsat det 

lokale og regionale 

talentmiljø med fokus 

på at skabe et vækstlag 

og opdyrke potentialer 

til de professionelle 

uddannelser inden for 

scenekunsten 

 

Mål 1.4.1 

Antal deltagere i 

talentprogram (fra 

Randers/fra 

omkringliggende 

kommuner) 

 

28/7 28/7 28/10 28/10 

Mål 1.4.2 

Antal initiativer og/eller 

projektledelse af 

tværkunstneriske 

samarbejdsprojekter 

for lokale unge 

 

1 1 1 1 

 

Publikumsudvikling 

 

Mål 2.1  

Randers Teaters 

produktioner og øvrige 

aktiviteter når stadig 

flere borgere i alle 

aldersgrupper i Randers 

og de omkringliggende 

kommuner 

Mål 2.1.1 

Publikumsundersøgelse 

med henblik på at nå nye 

publikumsgrupper samt 

justering af 

kommunikations- og 

markedsføringsstrategi 

 

Påbegyndt Afsluttet   

Mål 2.1.2 

Udarbejdelse og 

implementering af 

justeret 

kommunikations- og 

markedsføringsstrategi 

 

 Påbegyndt Implementeret  
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Mål 2.1.3 

Optimering af 

serviceniveauet omkring 

publikum, herunder 

udvidelse af foyerområde 

 

Påbegyndt I proces Implementeret  

Mål 2.1.4 

Etablering af udbud af 

scenekunst til 

ungdomsuddannelser 

(forestillinger, 

aftertalks, materiale 

mv.) 

 

Påbegyndt strategi 

og kontakt til skoler 

I proces, intern 

midtvejs evaluering, 

justering 

Fortsat proces Intern evaluering, 

justering 

Mål 2.1.5 

Antal publikum i alt 

(børn/voksne) 

 

23.500  23.500 23.750            24.000 

 

Samarbejde på tværs af scenekunstens aktører 

 

Mål 3.1 

Teatret udvikler 

scenekunst ved at 

samarbejde med 

eksterne 

scenekunstnere, andre 

teatre og eventuelt frie 

scenekunstnere/-grupper 

 

Mål 3.1.1 

Antal ko-produktioner 

2 2 2 2 

Mål 3.2 

Teatret udvikler 

projekter gennem 

Mål 3.2.1 

Antal projekter 

2 2 2 2 



5 

 

samarbejde med blandt 

andet lokale og nationale 

organisationer, 

uddannelsesinstitutioner 

m.fl.  

 

Mål 3.3 

Teatret udvikler 

relationer til fonde og 

erhvervslivet med 

henblik på optimering af 

teatrets økonomi 

 

Mål 3.3.1 

Intern strategi og 

implementering 

Påbegyndt I proces I proces Implementeret 

 

Talentudvikling 

 

Mål 4.1 

Randers Teaters 

Talentskole fremmer 

udviklingen af lokalt og 

regionalt talent med 

fokus på at skabe 

vækstlag samt styrke 

potentialet til de 

professionelle 

uddannelser indenfor 

scenekunst 

Mål 4.1.1 

Intern strategi og 

implementering 

Påbegyndt I proces I proces Implementeret 

 

Regionalt samarbejde 

 

Mål 5.1 Randers Teater 

øger interessen for den 

professionelle 

Mål 5.1.1 

Intern strategi og 

implementering 

Påbegyndt I proces I proces Implementeret 
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scenekunst og 

identificerer, 

understøtter og 

faciliterer 

scenekunstneriske 

projekter i det regionale 

område 

 

Mål 6.1.  

Teatret videreudvikler 

sin grønne profil med 

henblik på endnu større 

bæredygtighed 

Mål 6.1.1 

Udarbejdelse og 

implementering af intern 

GRØN-strategi for 

teaterdriften, herunder 

målrettet fokus på 

bæredygtige 

materialevalg i 

bygninger såvel som 

administration samt 

reduktion af 

energiforbrug 

 

Påbegyndt og i 

proces 

Intern evaluering og 

justering 

Fortsat proces Implementeret 


