
LEVENDE 
KULTURLIV 
I TREKRONER

BØRN UNGE VOKSNE

MUSIK TEATER FILM VIDEN KULTURHUS MEDLEMMER



VISION
Levende Kulturliv
i Trekroner

• Vi vil bevæge borgerne i Trekroner 

• Vi vil skabe kulturoplevelser sam-
men med borgerne i Trekroner 

• Vi vil skabe kulturoplevelser, der 
går på tværs af kulturgenrer



MÅLGRUPPER
Unge - 16 - 25 årige
Vi ønsker at engagere de unge i fæl-
lesskaber om musik, kunst og kultur 
lokalt i Trekroner. 

Børn - 0 - 15 år
Vi ønsker at skabe en ramme for op-
levelser og inddragende aktiviteter 
for lokalområdets børn.
Vi ønsker at give lokale institutioner 
et sted at udfolde sig fysisk og krea-
tivt, og hvor deres børn og unge kan 
få kulturelle oplevelser.

Voksne
Vi ønsker at være et Trekronerbor-
gernes førstevalg og samlingspunkt 
for kreative og kulturelle udfoldelser 
og oplevelser.



KULTURHUS
Trekroner Kulturhus skal være samlings-
punkt for det kulturelle Trekroner.
Kulturhuset danner ramme om kulturelle 
aktiviteter i et bredt spænd fra foredrag 
over børneteater til rockkoncerter og 
biograf. 
I kulturhuset mødes Trekroners borgere 
til en hyggelig aften og til frivillige, ska-
bende fællesskaber om musik, teater og 
andre kreative udfoldelser.

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?
• Ved udgangen af 2021 har vi en aftale med Roskilde 

kommune om brugsret til laden ved Skademosegård 
• Ved udgangen af 2022 har vi opnået den nødvendige 

finansiering til at bygge og indrette kulturhuset 
• I 2023 bygger og indretter vi kulturhuset 

• Ved udgangen af 2023 har vi et fuldt og færdigt kul-
turhus i Trekroner 

• Ved udgangen af 2025 har vi et velfungerende kulturhus 
med arrangementer inden for alle kulturgenrer beskrevet 
i denne strategi 
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MUSIK
Visionen for de næste 2-3 år er at skabe et kulturelt 
fundament for kulturen i trekroner. Vi tapper ind i
tidens trends og skaber et indhold i både inden-
dørs og udendørs rammer, der passer dertil. 
Man vil kunne følge en rød tråd gennem 
vores arrangementer og vi vægter at 
skabe unikke og enestående oplevelser 
for publikum.

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?
• I 2021 afholdes 4 udendørs koncerter af høj kvalitet. 
• I 2021 vil vi introducere konceptet Jamdays, der giver en 

platform for de unge musikere til at optræde med deres 
eget musik.

• Ved udgangen af 2022 har vi etableret et formelt samar-
bejde med det lokale klub- og musikskolenetværk om at 
styrke ungemusiknetværket.

• Ved udgangen af 2023 har vi udvidet vores musikarran-
gementer så de tapper ind i de lokale kulturinitiativer.

• Frem mod 2025 vil vil skabe et brand for KultØst og op-
bygge et relevant tilbud til en bred brugerskare, der kan 
få glæde af et kulturhus i Trekroner.
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TEATER
Den lokale teaterscene i Trekroner 
skal på den ene side prikke til nys-
gerrigheden og skabe undren. På 

den anden side skal der også være 
plads til det folkelige og de lette grin.

Teatret skal bæres igennem af en-
gagerede lokale, der brænder for at 
skabe gode forestillinger og et godt 
fællesskab med plads til unge såvel 

som erfarne. 

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?
• Ved udgangen af 2022 har vi en lokal teatergruppe. 
• Ved udgangen af 2023 har vi en lokal scene i laden ved 

Skademosegård 
• Ved udgangen af 2024 har vi igangsat en lokal teaterskole 

for børn, unge og andre interesserede lokale borgere. 

• Ved udgangen af 2025 har vi en hus-teatergruppe som 
både kan lave egne produktioner, teaterskole og sætte 
gæstespil op.
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FILM
Biografen Hannibal & Jerry drives af en gruppe 
entusiastiske filmnørder, der ønsker at videre-
bringe deres filmglæde til Trekroners borgere.

Biografen er sin egen, viser nichefilm og lader 
andre om de kommercielle filmsucceser. 
I Hannibal & Jerry skabes stemninger som går 
ud over filmmediet.

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?
• I midten af 2022 har vi en frivilliggruppe. 
• I løbet af 2023 har frivilliggruppen ansøgt og fået bevili-

get midler til lærred og projektor samt øvrigt udstyr. 
• I første halvår af 2024 vises den første film i biografen 

Hannibal & Jerry. 

• Ved udgangen af 2025 har vi en lokal biograf drevet af 
frivillige med ugentlige forestillinger. 
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VIDEN
Med et universitet og en Professionshøjskole i 
baghaven, er Trekroner en vidensby. Trekroner 
Kulturhus leverer arrangementer, der giver stof 

til eftertanke og samler borgere om fælles 
interesser i form af videnscaféer, faglige 

oplæg, debatarrangementer m.v.

Emnerne kan være alt fra det storpolitiske, 
livsfilosofiske til det fagnørdede.

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?
• Ved udgangen af 2021 har vi etableret et samarbejde med 

Folkeuniversitetet
• I løbet af 2022 etableres et konkret samarbejde med loka-

le vidensinstitutioner, som RUC og PH Absalon
• Ved udgangen af 2022 har der været afholdt min. 2 lokale 

vidensarrangementer i regi i KultØst
• Ved udgangen af 2023 har vi oprettet en gruppe med 

interesserede, der arbejder med at planlægge og afvikle 
vidensarrangementer i Trekroner.

• I 2025 har vi et velfungerende interessefællesskab om-
kring gennemførsel af vidensarrangementer for forskellige 
interessegrupper i Trekroner, hvor forskningen kan kom-
me ud af elfenbenstårnet og møde nysgerrige borgere til 
gensidig begejstring.
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MEDLEMMER
Trekroner Kulturhus er medlemsdrevet og 
med selvstyrende interessefællesskaber. 

Et særskilt fokus er de unge i Trekroner. 
Kulturhuset vil skabe meningsfulde og 

udviklende fællesskaber for de unge. 
Gennem aktiv deltagelse og frihed under 
ansvar skaber de unge arrangementer i 
Trekroner for andre unge og deres familier.

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?
• Ved udgangen af 2021 har vi udarbejdet en handlings-og 

kommunikationsplan omkring medlemsindsatsen. 
• Ved udgangen af 2022 har nedsat et rådgivende udvalg 

af kulturelle fyrtårne, ildsjæle og repræsentanter for ung¬-
domsforeninger. 

• I 2023 har vi de første to selvstyrende interessefællesska-
ber, heraf en ungegruppe. 

• Ved udgangen af 2025 har vi 1.000 medlemmer og seks 
selvstyrende interessefællesskaber, heraf to ungegrupper. 
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HVORDAN VIL VI 
REALISERE STRATEGIEN?
Foreningens bestyrelse vil arbejde engageret, ind-
dragende og målrettet for at gennemføre strategien. 
I 2021 vil vi udvide bestyrelsen med yderligere 2 per-
soner, med klare ansvarsområder for at sikre dette. 

Vi vil engagere lokale kræfter (ressourcepersoner) i 
arbejdet og trække på deres begejstring og idéer for 
at kunne bidrage konstruktivt til kulturlivet i Trekro-
ner.

Et bærende princip i foreningen er åbenhed – det 
skal være nemt for Trekronerborgere at se, hvad vi 
arbejder med, bidrage med input og komme i kon-
takt med KultØst. 

KultØst bæres igennem af et stort engagement og 
frivillighed, både i forbindelse med det strategiske 
arbejde og i forbindelse med konkrete aktiviteter. 
Det skal være sjovt og fællesskabende at være frivil-
lig i KultØst.

Vores udgangspunkt er en Bottom-up tilgang med 
meget selvstændige grupper, der arbejder med de-
res egne kulturgenrer og -interesser. Kulturhuset 
skal være et knudepunkt for aktivitet, kreativitet og 
fællesskab. Eksempelvis vil vi etablere en selvkøren-
de ungdomsgruppe, der laver arrangementer, der er 
interessante for et ungt publikum.


