Teatret Gorgerne, marts 2022

Værdigrundlag for Teatret Gorgerne
Teatret Gorgernes kerneværdier er:
•
•
•
•

Frivillighed
Kvalitet og Professionalisme
Nytænkning og Risikovillighed
Rummelighed, Ansvar og Fællesskab

Frivillighed
Teatret Gorgerne er en forening baseret på frivilligt arbejde.
Alle i Teatret Gorgerne er ulønnede – det være sig performere, det kreative team,
sceneteknikkere, bestyrelsen eller andre – uanset anciennitet eller kvalifikationer. Dette skal
understøtte grundværdien i Gorgernes arbejde: at vi producerer teater og musik
udelukkende af lyst, da vi tror på, at lysten højner resultatet.
Undtagelsen for ovenstående kan fx være teknikere, musikere eller andre, der skal kunne
levere et meget højt niveau på meget kort tid. I sådanne tilfælde kan vi være tvunget til at
bruge betalt arbejde. I disse tilfælde vil vi bestræbe os på at sikre, at vores
samarbejdspartnere deler vores grundindstilling om, at vi er her primært af lyst.

Kvalitet og Professionalisme
Teatret Gorgerne vil være Danmarks bedste frivillige musicalteater.
Gorgerne vil levere produktioner af høj kvalitet og være garant for godt musikteater. Overalt
i vores produktioner stræber vi efter at arbejde så professionelt vi kan, og vi er altid på udkig
efter områder, hvor vi kan blive endnu bedre og løfte niveauet endnu højere.
I Teatret Gorgerne tilstræber vi en professionel tilgang til arbejdet. Det betyder bl.a. at alle
møder velforberedte og til tiden, at aftaler overholdes, tilmelding forpligter og afbud
minimeres og meddeles i god tid for ikke spilde andres tid og kræfter.
Det er Gorgernes ambition altid at vælge den bedste person til rollen eller opgaven. Vi skal
imidlertid være opmærksomme på den balance, det er både at have kvaliteten i højsædet
og samtidig værne om de trofaste og værdifulde kræfter i foreningen. Af samme grund
sidder der altid en repræsentant for bestyrelsen med i auditionpanelet for at sikre, at
forenings- og frivillighedsaspektet ikke tilsidesættes.

Nytænkning og Risikovillighed
Teatret Gorgerne skal turde tage chancer.
Vi skal stå på mål for det skæve, det nytænkende og det nørdede musikteater. Dette skal
afspejles i vores valg af forestillinger. Vi skal turde præsentere vores publikum for nye og
anderledes forestillinger og kun vælge de mere velkendte musicals, når vi mener, at vi har
noget at tilføre forestillingen.
Teatret Gorgerne vil være et sted, hvor medlemmerne kan udvikle deres talenter såvel på
som bag scenen. Vi tror på, at mennesker vokser gennem ansvar. Derfor skal vi være åbne
for at prøve nye kræfter af på alle områder af Gorgernes virke.

Rummelighed, Ansvar og Fællesskab
Teatret Gorgerne skal være et rart sted at være.
I Teatret Gorgerne eksisterer vi sammen i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi rummer
hinandens forskelligheder og holder en god tone. Vi tager ansvar og drager omsorg for
hinanden.
Alle medlemmer forventes at tage aktiv del i praktiske opgaver som fx arbejdsgrupper,
bygning af scenografi, syning af kostumer, PR-arbejde, sociale tiltag, kunstnerisk og
organisatorisk ansvar eller lignende.
Vi trives bedst, når vi skaber i fællesskab, og vi tror på, at lysten og synergien ved, at alle er
der med samme formål, skaber den bedst mulige oplevelse for både publikum og os selv.
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