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I England definerer de ”lounge bar” som en bar med 
behagelige møbler, der inviterer til tilbagelænethed. 
Sådan én har Musikteatret i Holstebro netop indviet 
i foyeren, som udover den nye loungebar blandt an-
det også har fået store karruseldøre præcis som de 
fleste internationale teater- og koncertsale.
Med loungebaren ønsker Musikteatret at give flere 
muligheder til gæster med billet til en begivenhed. 
Men samtidig også at tiltrække alle andre - uden bil-
let - til en drink, en hyggesnak eller til bare at opleve 

stemningen i loungebaren eller huset. Get In Bar 
hedder den nye bar - med reference til det begreb, 
kunstnerne bruger i forbindelse med et show. De har 
altid en Get In-tid, som ligger før selve forestillingen.  
- Navnet er også en opfordring til alle om at komme 
ind. Baren er åben hver gang, vi har et arrangement i 
huset, og dermed er den ikke i konkurrence med an-
dre udskænkningsteder i byen, siger arrangements-
chef Lone Abildtrup, Musikteatret Holstebro.
Baren er indrettet i et hjørne med vinduespartier ud 
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get in  
- også uden billet
Et stEd at mødEs, hyggE, hængE ud EllEr grinE færdigt: dEn nyE loungE-
bar, gEt in bar, i musiktEatrEts ny-rEstaurErEdE foyEr i holstEbro 
skal tiltrækkE andrE End tEatrEts gæstEr
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Get In Bar. Navnet 
er en opfordring 
til alle om at 
komme ind - også 
dem uden billet
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mod byen og åen, for at indbyde alle til at kigge in-
denfor. Indefra baren er de store vinduer med til at 
trække naturen helt ind i huset, siger Lone Abild-
trup.
Get In Bar er indrettet i samarbejde med indret-
ningsarkitekt Jeanett Risom. Hun er oprindeligt fra 
Aulum og har gået på handelsskolen i Holstebro. I 
dag driver hun eget designbureau, Risom Design, i 
Silkeborg. At indrette baren var en spændende og 
udfordrende opgave.

At trække folk og nAturen ind
- Omgivelserne er smukke. Først og fremmest gjaldt 
det om at skabe en stemning og et område, der af-
viger fra foyeren. Baren skulle have et selvstændigt 
udtryk for at sikre, at den også kan trække andre end 
folk med et bestemt ærinde i Musikteatret, siger Jea-
nett Risom.
Derfor fik baren sit eget navn. Samtidig er barens 
område ikke afgrænset af døre men af et unikt tæppe:
- Tæppet er produceret i Sverige. Det er fremstillet 
i kunstfibre, og i et grafisk design, så vi med asym-
metriske former pirrer nysgerrigheden. Desuden er 
tæppet sammen med de lange gardiner med til både 
at give god akustik og hygge til området, siger Jeanett 
Risom, der også peger på, at kunstfibrene gør tæp-
pet slidstærkt og tåler gulvvaskemaskinen, så det er 
nemt at vedligeholde.
- Og med polstrede sofaer og bløde, brede loungesto-
le lever baren op til både komfort og afslappethed.

Betrækket i både de mørke og lyse stole og i gulvtæp-
pet har en kobbertråd, der binder det hele sammen, 
siger Jeanett Risom.
Barstolene appellerer måske til to, der er ude for sig 
selv, mens loungemøblerne giver plads til flere, der 
gerne vil hygge sig sammen. Møblerne har også en 
indbygget fleksibilitet, så de kan rykkes sammen i 
større grupper eller afgrænses i flere små.
- Det gælder for eksempel, hvis vi har en konference, 
hvor deltagerne skal have afslappende områder i de-
res pauser eller mødes i mindre grupper, siger Lone 
Abildtrup.

forlænge oplevelsen
Møblernes farvetoner er valgt for at matche de var-
me Tom Dixon-lamper og fyrfadslys i baren.
Lamperne over loungemøblerne er fra hollandske 
Moooi, og de matcher samtidig de nye lysekroner, 
som er ophængt i forbindelse med renoveringen af 
foyeren. 
- Lyset kan dæmpes for at understege den hygge-
lige stemning, og skal på den måde være med til at 
tiltrække folk udefra, siger Lone Abildtrup, der alle-
rede glæder sig over de foreløbige erfaringer:
- Vi får flere gæster i huset, som kigger ind uden at 
have billet til en forestilling. Og så bliver folk også 
længere efter en forestilling. Det var et andet af vore 
mål. I stedet for bare at gå hjem, ønsker vi at give 
gæsterne muligheden for at forlænge oplevelsen.
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