VELKOMMEN TIL VORES NYE HJEMMESIDE!
(MARTS 2010)
Et ønske er gået i opfyldelse. Vi har endelig fået ny hjemmeside og dermed et helt nyt ansigt udadtil.
Teknikken inden for web udvikler sig lynende hurtigt, og mulighederne for gode løsninger i forbindelse
med formidling af fornuftig information udvides dermed konstant.
Det nyder vi bestemt godt af her på vores nye side.
Men derudover er vi jo også godt klar over, at udseendet betyder noget. Derfor har vi arbejdet meget på
at give den nye hjemmeside et tidssvarende og indbydende udseende. Det håber vi bestemt er
lykkedes.
På den nye hjemmeside kan du, håber vi, nemmere orientere dig og hurtigere finde lige netop den
information, du søger.
Du kan danne dig et overblik over, hvad der foregår helt aktuelt inden for vores område. Og samtidig
glæde dig over flotte, sjove og indbydende fotos fra mange danske børneteatre.
Du kan nemt klikke dig over på Børneteateravisen.dk, som er Danmarks eneste journalistisk redigerede
webavis om scenekunst for børn og unge m.m. Her kan du finde anmeldelser af stort set alt teater for
børn og unge i hele landet.
Du kan også hurtigt komme over til Festivalsiden, hvor der er informationer om Festival 2010 – teater
for børn og unge. Her finder du oplysninger om program, arrangementer, billetter, om værtskommunen
og meget andet.
Og ikke mindst kan vi præsentere en helt ny ''Den Røde Brochure Online''. I et samarbejde med
Tereba, som er teatrenes registreringsdatabase, har vi lavet en søgemaskine, som giver dig
informationer om teatrenes turneforestillinger på en overskuelig måde.
Alle informationer kommer direkte fra teatrene og er derfor altid helt dugfriske og ført ''up to date''. Du
kan se fotos fra forestillinger og måske endda videoklip, og du har forskellige muligheder for at søge
efter lige præcis dit behov.
Teatercentrums nye hjemmeside skulle meget gerne være den side, man tænker på som den
allerførste, når man har brug for information, inspiration eller bare er nysgerrig efter scenekunst for børn
og unge - uanset om man er formidler, teater, privat person eller professionel.
Men dyk nu selv ned i siden. Kig rundt, orienter dig og døm selv. Du er naturligvis også velkommen til at
kommentere siden med en mail til os.
Først og fremmest ønsker jeg dig god fornøjelse!
Henrik Køhler
Sekretariatsleder, Teatercentrum

