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Viking Film en Theater
Nog even geduld en dan is
het zo ver. Dan gaan Theater
Bouwkunde en Filmhuis De
Keizer samen verder in een
prachtig pand aan de Welle. Met vier filmzalen, een
theaterzaal en een gezellige
horeca. In deze nieuwsbrief
willen we u, trouwe bezoeker
van Filmhuis De Keizer of
Theater Bouwkunde graag
op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen.

We gaan bouwen!
SeARCH heeft het ontwerp gemaakt
van het gebouw van Viking film en theater (over onze definitieve naam denken we nog na). Een plek waar film- en
theaterliefhebbers uit Deventer en
de wijde omgeving graag komen voor
een verrassende middag of avond uit.
Waar je in een omgeving met sfeer,
sfeer en nog eens sfeer geniet van
film, theater en ontmoeting. SeARCH
is bovendien een architect die gevoel heeft voor de binnenstedelijke
omgeving waarin we gaan bouwen,
met aan de ene kant de IJssel en het
historische beschermde stadsgezicht
en aan de andere kant de Nieuwe

Meer dan het beste van Filmhuis
en Bouwkunde
Het nieuwe Viking Film en Theater
is een fusie van Filmhuis de Keizer
en Theater de Bouwkunde. We
worden hoog gewaardeerd, vanwege onze aandacht voor bezoekers,
de binding die we met ze hebben
de goede sfeer en het 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 de
Bouwkunde de toegankelijkheid
voor bezoekers en theatermakers
en de uitstraling en zichtbaarheid.

Bij Bouwkunde en Filmhuis speelt
dat we door onze beperkte capaciteit regelmatig bezoekers moeten
teleurstellen. Populaire films kunnen
maar korte tijd draaien.
We gaan ons publiek meer bieden
dan nu. Natuurlijk zijn klimaatbeheersing, akoestiek, stoelen en routing in orde. En daarnaast hebben
we de ruimte om meer voorstellingen aan te bieden en een complete
culturele belevenis te presenteren.
De Viking wordt een plek waar je
voelt dat kunst, film en beleving
centraal staan.

Markt en de Noordenbergstraat.
Binnenkort worden de bijbehorende
vergunningen ter inzage gelegd en
nadat alle procedures zijn doorlopen
kan de schop in de grond. Wij kunnen
niet wachten!
Waar gaat u van genieten?
Bezoekers komen De Viking binnen
aan De Welle. Daar is ook het restaurant, compleet met terras en zicht op
de IJssel. Op de verdiepingen komen
de 4 filmzalen en aan de Wellezijde
een café met groot balkon vanwaar
u een prachtig uitzicht heeft over de
uiterwaarden. Aan de kant van de
Noordenbergstraat is plaats voor de
theaterzaal. Aan die zijde worden
ook de theaterspullen geladen en
gelost. In de vier filmzalen zijn jaarlijks
zo’n 5000 filmvoorstellingen en in de
theaterzaal zo’n 120 voorstellingen.
De theaterzaal is goed voor zo’n 200
bezoekers en in de filmzalen vinden in
totaal ruim 300 bezoekers een plaats.
Dankzij de vlakke vloer kan de theaterzaal voor diverse soorten voorstellingen worden gebruikt.
De Viking is bruisend, warm en uitnodigend en biedt een uitdagende, eigenwijze, kwalitatief goede programmering.
We leggen de nadruk op de “kwaliteitsfilm” en vernieuwend theater. Door de
combinatie van film en theater kunnen
we dwarsverbanden leggen in de

nieuwsbrief viking gasten
Viking film en theater • Nieuwsbrief 1 – april 2014

programmering, ook samen met andere
instellingen in de stad. Je geniet er van
film en theater, maar ook van ontbijt,
lunch, diner of ‘gewoon’ een kop koffie
of een glaasje wijn.
Vrijwilligers
Bouwkunde en Filmhuis hebben
samen zo’n 8 professionele krachten
en meer dan honderd vrijwilligers. Die
balans wordt anders: er komen professionele horeca met een café, een
restaurant en een foyerfunctie. Het
gebouw is nieuw en er worden hoge
eisen gesteld aan professionaliteit op
het gebied van beheer, veiligheid en
logistiek. Viking film en theater gaat
bovendien een netwerkwerkfunctie
binnen het culturele leven van Deventer spelen. Dit betekent dat het aantal
betaalde medewerkers enigszins zal
groeien. Maar in de kern blijft De Viking een organisatie die zoveel mogelijk gebruik maakt van vrijwilligers. Zij
zijn belangrijk zijn voor het draagvlak
van de organisatie en ze nemen belangrijke taken voor hun rekening. En
ze maken deel uit van stedelijke sociale netwerken, die van groot belang zijn
voor het functioneren van het nieuwe
filmtheater. Vrijwilligers van Filmhuis
De Keizer en Theater Bouwkunde
hebben een klankbordgroep ingesteld,
die de ontwikkelingen volgt.
Goed nieuws voor de stad
Bij een aantrekkelijke stad horen
goede (culturele) voorzieningen.
Voor veel bewoners en bedrijven is
het van doorslaggevende betekenis
om zich in een stad te vestigen.
Daar draagt De Viking samen met
andere impulsen in de culturele
driehoek en de bestaande cultuurvoorzieningen aan bij. Samen
zetten we Deventer nog steviger
op de kaart als plek met een bruisend cultureel leven, die het waard
is om in te wonen, te werken en te
bezoeken.

De komende tijd

Meer informatie?

De benodigde vergunningen zijn in
januari 2014 aangevraagd waarbij
de gemeente Deventer de afgelopen maanden deze aanvragen
heeft bekeken en beoordeeld.
Tevens is er hard gewerkt aan de
wijziging van het bestemmingsplan
ten behoeve van de realisatie van
Film en Theater de Viking. De omgevingsvergunning en het gewijzigde bestemmingsplan komen vanaf
1 mei 2014 ter inzage te liggen. Dit
zal worden aangekondigd in enkele
kranten waarna vanaf 1 mei 2014
voor de duur van 6 weken zienswijzen ingediend kunnen worden
door bewoners en belanghebbenden. Deze zienswijzen zullen
daarna behandeld en afgewogen
worden door de gemeente.

Neem voor vragen over de bouw
contact op met NV Maatschappelijk Vastgoed, Frits Schutte (projectleider) schutte@procap.nl

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 via de websites
van Theater Bouwkunde
(www.theaterbouwkunde.nl) en
Filmhuis De Keizer
(www.filmhuisdekeizer.nl)

En voor vragen over De Viking met
Heleen Boom
heleen@theaterbouwkunde.nl of
Anton van Amersfoort
a.vanamersfoort@filmhuisdekeizer.nl

