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Zicht op realisatie!
Architect Bjarne Mastenbroek van SeARCH Architecture & Urban Planning uit Amsterdam gaat het ontwerp maken
van Viking Film en Theater (werknaam). Het architectenbureau heeft ons, in een competitie van drie sterke
concurrenten, er van overtuigd dat het voor ons het gebouw kan ontwerpen dat we voor ogen hebben. Een plek
waar film- en theaterliefhebbers uit Deventer en de wijde omgeving graag komen voor een verrassende avond uit.
Waar je in een sfeervolle omgeving kunt genieten van film, theater en ontmoeting. Mastenbroek heeft daarbij
gevoel voor de omgeving waarin we bouwen, met aan de ene kant de IJssel en het beschermde stadsgezicht en aan
de andere kant de Nieuwe Markt en de (smalle) Noordenbergstraat.
Stand van zaken
In januari heeft de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer de voormalige gymzalen aan de Welle aangekocht van de
gemeente voor de realisatie van het nieuwe Viking Film en Theater. Met veel enthousiasme heeft de NV de leiding
genomen over dit proces. In februari hebben we omwonenden en andere direct belanghebbenden tijdens een
informatiebijeenkomst geïnformeerd. Op die avond is ook een klankbordgroep gevormd, die zodra de architect aan
het werk gaat actief betrokken wordt bij het proces. Daarbij hebben we afspraken gemaakt met de huidige gebruiker
over het tijdelijk gebruik van locatie de Viking. We willen daarmee voorkomen dat er de komende tijd overlast of een
onveilige situatie ontstaat in de aanloop naar uitvoerende werkzaamheden.
In mei gaan we een goede start maken met het doorontwerpen van het nieuwe gebouw voor Viking Film en Theater.
We gaan aan Deventer iets moois toevoegen!
Meer dan het beste van Filmhuis de Keizer en Theater Bouwkunde
Viking Film en Theater is een fusie van Filmhuis de Keizer en Theater Bouwkunde. We worden hoog gewaardeerd
vanwege onze aandacht voor bezoekers, de binding die we met ze hebben, de prima sfeer die we bieden en ons
goede en diverse aanbod. We hebben betrokken vrijwilligers en medewerkers en bovendien is een avond cultureel
uitgaan bij ons betaalbaar. Er zijn ook mindere punten, zoals bij Theater Bouwkunde de toegankelijkheid voor
bezoekers en theatermakers en de uitstraling en zichtbaarheid. En in Filmhuis de Keizer kunnen succesvolle films
maar korte tijd draaien. Vanwege onze beperkte capaciteit moeten we regelmatig bezoekers teleurstellen.
Nieuwsbrief
U zult deze nieuwsbrief regelmatig ontvangen. Het is een van de manieren waarop we u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen rond het ontstaan van Viking Film en Theater. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aan- en
afmelden bij Natalie Veldkamp: n.veldkamp.dekkers@deventer.nl.
Meer informatie?
Als u vragen heeft over de voortgang en realisatie van deze ontwikkeling, neemt u dan vooral contact op met Frits
Schutte van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer. Hij is de projectleider en bereikbaar via mail en telefoon
(schutte@procap.nl, telefoon 0650285518). Heeft u vragen over het toekomstig cultureel gebruik van Viking Film en
Theater neemt u dan contact op met Heleen Boom (Heleen@theaterbouwunde.nl) of Anton van Amersfoort
(a.vanamersfoort@filmhuisdekeizer.nl).

Mede mogelijk gemaakt door

