Deventer, 9 februari 2018
Geachte raadsleden,
Vrijdagochtend hebben wij van de fractievoorzitter van de VVD, Daaf Ledeboer, een mail gekregen
waarin hij in het voorstel aanvullend krediet voor de Viking Film & Theater een derde optie voorlegt,
namelijk een concept waarin het Burgerweeshuis samengaat met het Filmhuis door de theaterzaal
van Viking Film & Theater te vervangen door een pop/concertzaal.
In de toelichting lezen we dat het enige tijd heeft geduurd om dit voorstel te maken, omdat men met
alle betrokken partijen open gesprekken wilde voeren. Met ons was daar kennelijk geen tijd meer voor.
Wij lazen het nieuws in de Stentor.
Stichting Bouwkunde Theater en Stichting Filmhuis de Keizer zijn al vanaf 2004 samen bezig om te
komen tot één organisatie in één gebouw. Een combinatie van film, theater en horeca. Al vanaf 2012
werken wij samen met de gemeente, met architect en deskundigen aan de nieuwe film- en
theatervoorziening aan de IJssel. De technische en financiële tegenvallers tijdens het bouwproces
betreuren wij zeer, maar we zijn er zeker van dat het resultaat een verrijking voor het culturele leven
en het vestigingsklimaat van Deventer zal vormen. De combinatie van filmzalen, een vlakke
vloertheater met horeca is in veel, vergelijkbare grote steden in Nederland, zeer succesvol gebleken.
Denk daarbij aan Den Bosch, Nijmegen, Amersfoort, Haarlem en Eindhoven, met zeer geslaagde
combinaties die stuk voor stuk ieder meer dan 100.000 bezoekers per jaar trekken.
Naar een film kijken naast of boven een concertzaal waar 650 bezoekers van een dancefeest of een
popconcert genieten lijkt ons toch geen serieuze optie. Bezoekers van een poppodium stellen hele
andere eisen aan een gebouw, dan het publiek dat naar een filmhuis komt.
Het VVD-‘plan’ gaat ervan uit dat Theater Bouwkunde blijft zitten op haar huidige locatie, hoewel de
grenzen van die plek zowel theater-technisch, als qua werkomstandigheden en toegankelijkheid zijn
bereikt.
Het voert hier te ver om in te gaan op de oppervlakkige schetsen die gemaakt zijn op basis van het
plan van SeARCH architecten, maar duidelijk moge zijn dat technische voorzieningen zoals
nooduitgangen, luchtbehandeling en interne akoestische ontkoppeling berekend zijn voor een
theaterzaal met 200 stoelen en absoluut niet voor een concertzaal van 650 bezoekers.
Het moge duidelijk zijn dat de wijziging die de VVD voorstelt in deze fase van het project een enorme
impact heeft, zowel in tijd als in kosten. Als je het voorstel serieus neemt, vraagt dat feitelijk om een
nieuw ontwerp, nieuwe technische tekeningen en een nieuwe berekening.
Wij hebben als Viking de brede steun onlangs door velen van u binnen de raad om met het project
door te gaan, ondanks de vele hobbels en tegenslagen, zeer gewaardeerd. Wij hopen dat wij ook in
het vervolg op uw steun kunnen blijven rekenen en dat we in 2019 de poorten kunnen openen.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid ons standpunt verder toe te lichten als daar behoefte aan is.
Met vriendelijke groet,
Directie Filmhuis de Keizer, Theater Bouwkunde
Bestuur Stichting Filmhuis de Keizer
Bestuur Stichting Theater Bouwkunde
Bestuur Stichting THF Nieuwe Markt (Viking i.o.)
Cc: naar Stentor

