TOU
VISJONEN

ATELIERHUS

på fire sider

KUNSTHALL

NY SCENE A

Veggkunst: Pøbel. Foto: Kalevkevad

ØVINGSFELLESSKAP

SCENE 1

GJESTEHUSET
INNGANG CAFE

INNGANG
DRIVHUSET

SCENE / BAR

Ill.: Helen & Hard

VEIEN TIL FRAMTIDAS TOU
Tou Scene AS er et kunstnereid

REGIONALT KNUTEPUNKT
TOTAL KUNSTFABRIKK
HVA
ER TOU SCENE

HUS FOR ALLE

I mars 2010 behandles Stavanger Kommunes mulighetsstudie over

Tou Scene er en total kunstfabrikk hvor

Tou Scene er et regionalt knutepunkt

Tou Scene er et hus for alle, både

selskap som siden 2001 har drevet

Nye Tou, som viser hvordan arealene på totalt 13.000 kvm kan utnyttes

kunstnere produserer - og publikum

for kulturnæringer. Fagmiljøer innenfor

for kunstnere og publikum. Kunst

scener, visningsrom, arbeidslokaler

og hva investeringskostnadene kan bli.

deltar og opplever. Det tidligere bryg-

musikk, film, billedkunst, scenekunst

skal formidles på uformelt vis i møte

geriet er transformert til et kompleks

etc. er samlokalisert på huset. Det er

mellom disse to gruppene. Rommene

Det gjenstår å utrede driftsmodellen for senteret, hvilken form selskapet

av scener, visningsrom og arbeidsst-

tilrettelagt for samarbeid og utveksling.

åpnes for folk i alle livsfaser, fra inter-

Tou Scene skal ha og hvilken rolle det skal spille i det fremtidige anlegget.

eder.
Tou er en fleksibel institusjon for

fra nabolaget.

private grunneieren. Bystyret

I løpet av 2010 vil trolig dette bli bestemt, samt framdrifts-planen: hvilke

Gamle industrilokaler brukes til å skape

de profesjonelle frilanskunstnere,

Huset blir et samlingspunkt i bydelen.

vedtok at senteret skal romme:

etapper byggingen vil skje i, og hvor mange år vi snakker om før alt står ferdig.

morgendagens kunst, utvikle nye kultur-

og skal dessuten fremme veksten

Bygget representerer et arkitektonisk

uttrykk som utfordrer kjente definisjoner.

i den kulturelle underskogen.

mangfold som skal tas vare på.

og cafe/bar i 2000 kvm tidligere
industrilokaler i Stavanger Øst.
Stavanger Kommune kjøpte i 2009
hele gamle Tou Bryggeri av den

• Atelierfellesskap for billedkunstnere

Dokumentet TOU VISJONEN er Tou Scenes innspill til dette. Vårt fokus er pub-

• Øvingsfellesskap for musikk

likumslokalene, utvikling av innholdet, og videre utvikling av Tou som en helhet.

nasjonale gjestekunstnere til beboerne

Som kunstnerisk arena skal Tou være

Som organisasjon skal Tou være

Som hus skal Tou være

• Tou Scene i videreutviklet form

• uavhengig

• fleksibel

• gjestfri

• Andre sektorer innen kulturlivet,

Det fullstendige dokumentet kan lastes ned fra www.touscene.com

• dristig

• handlekraftig

• uformell

eller fås som trykket hefte ved henvendelse til tou@touscene.com.

• nyskapende

• i endring

• åpen

gitt at det finnes arealer

Februar 2010
Tou Scene
www.touscene.com

HVORDAN
UTVIKLE
PUBLIKUMSDELEN

HVORDAN ER HUSET SAMMENSATT
HUSET KAN DELES INN I TO HOVEDFUNKSJONER:
Publikumslokalene består av

når tilreisende kunstnere og kompanier

eksisterende Scener og Cafe, samt

har sine arbeidsperioder på Tou. Produk-

de nye foreslåtte elementene SCENE

sjons- og publikumsdelen virker sam-

A, KUNSTHALL og DRIVHUSET. De blir

men, med ubegrensede kombinasjons-

drevet av Tou Scene med et program

muligheter. Derfor kaller vi det en

som den kunstneriske ledelsen står bak.

total kunstfabrikk.

PUBLIKUMSDELEN:
2. ETG

i en helhetlig kulturakse herfra til Bjergsted.
Med 50.000 publikummere på Tou Scene var Kulturhovedstadsåret
2008 en forsmak på hvilket potensiale et fullt utviklet anlegg vil ha.
Andre faktorer som støtter opp om videreutviklingen er at Stavanger
Øst er i rivende vekst, og at det kommer et stort antall boliger i det
næmeste nabolaget.
En like viktig vekstfaktor er at Stavanger Kommune utvider produksjonslokalene på Tou til mer enn 6.000 kvm, noe som gjør at anlegget rommer
mer enn 200 arbeidsplasser. Tou Cafe blir møteplassen for dette kreative
miljøet, og kontaktpunktet med bydelen.

Dessuten drifter Tou Scene en rekke
fellesfunksjoner for hele bruket.

I Stavanger kommunes kulturplaner er Tou tenkt som et tyngdepunkt

En utvidelse av publikumsdelen innebærer også en faglig styrking

ADMINISTRASJON

Produksjonslokalene består av

av innholdet. Dette er planene:

INNGANG CAFE

ØVINGSFELLESSKAPET og ATELIERHUSET, samt lokaler for andre kultur-

KJØKKEN

næringer. I disse fløyene er det øvings-

NY
NY SCENE
SCENE A
A

TOU
TOU KUNSTHALL
KUNSTHALL

DRIVHUSET
DRIVHUSET

CAFE / SCENE 2

rom, atelier og kontor, men også fellesrom som verksted, studio, prosjektrom

TOU CAFE

og lagerrom. Lokaler leies ut til kunstnere, organisasjoner og andre næringsdrivende på prosjektbasis eller langtidskontrakter. Her finner vi et mangfold

TOU VINDU

av kreative aktører i hver sine lokaler,
som sammen skaper et kraftfullt

SCENE 1

tverrfaglig miljø.

er en Black Box teatersal, også vel-

skal utnytte ølhallenes egenskap

er et glassbygg som tar imot barne-

egnet for konserter. Denne flerbruks-

som unike lokaler for kunst. Profilen

hage- og skoleklasser hele uka igjen-

scenen har plass til 300 sittende,

defineres utfra Tou som produksjons-

nom, et levende galleri hvor barna

eller 500 stående publikummere.

sted, ved at internasjonale kunstnere

er skaperne. Det viderefører aktiviteter

Scenebredden er 12 meter + side-

bor her og skaper verk i interaksjon

fra kulturbyåret hvor Tou hadde besøk

scener, takhøyde 10 meter. Scenen

med lokalt miljø. Et annet særtrekk:

av 10.000 barn og unge.

knyttes til en LOUNGE/BAR som blir

Tou som klubbscene betyr et side-

Tou Scenes nye hjerte på kveldstid,

program med sen åpningstid i helgene,

Drivhuset er base for avdelingen

med mulighet for egne arrangementer.

med kunstnermøter, musikk etc.

TOU FORMIDLING, som kobler
sammen profesjonelle kunstnere,

Prøvesal, verksted, lager, garderober

Publikumsdelen og produksjonsdelen har

etc. hører med.

stor gjensidig nytte av hverandre. Felles-

Totalt 1200 kvm fordeles på KUNST-

kunstpedagoger og publikum. Det

HALLEN, flaggskipet for kunst på

skapes engasjerende aktiviteter for

SCENE A blir basen for SCENEKUNST-

internasjonalt nivå, BAKHALLEN,

barn, ungdom og voksne. Tou for-

LABORATORIET, som skal møte

et prosjekt-rom for forskning, residency

midling tar seg av publikumsbygging

En god helhetlig styring vil gi mange syn-

Stavangers behov for en friteater-

og mindre prosjekt, FORHALLEN,

for hele Tou. Produksjoner som egner

ergier. Sambruket inntreffer blant annet

scene. Gjennom egenproduksjoner

som er resepsjon med infofunksjoner

seg for et bredt publikum, tilrettelegges

og gjestespill presenteres et dristig

samt BONUSSPORET, en hall for visning

for ulike grupper. Det knyttes til debatt,

program med nasjonal og interna-

av fiksjons- og dokumentarfilm.

foredrag, publikasjon, media etc.

lokaler som visningsrom, prosjektkontor,
scener, lager, verksted, prøvesaler, cafe

1. ETG

og gjestehus benyttes av begge parter.

KUNSTHALL

sjonal profil. Laboratoriet tilbyr også

FORHALL

prøvescene og dramatikk-verksted
for utvikling av det regionale miljøet.
Vi foreslår også en ny SCENEKUNSTINNGANG
SCENE A
/ BAR

PASSASJE

BAR / LOUNGE
BAKSCENE

SCENE A

DRIVHUSET
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FESTIVAL.

