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Dette skitseprojekt er udført af Praksis Arkitekter i tæt samarbejde med Svendborg Kommune og
BaggårdTeatret, Svendborg Egnsteater. 1
Skitseprojektet belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse

(bonen.
på Frederiksøen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i

spidsen. BaggårdTeatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer,
solidt plantet i hele regionens teatertradition. Teatret har en moderne organisation og faglige
kompetencer til at skabe et unikt teater- og kulturtilbud med lokal som national gennemslagskraft.
Nærværende skitseprojekt er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg

« t en arkitektkonkurrence skabt en samlet
Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn.2 DerBeroved

2

! //€ « <

plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og
gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. Flere års undersøgelser og prøvehandlinger på
den gamle værftsø har i den grad været med til at skabe liv på havnen. Politisk har man derfor valgt
at fortsætte udviklingen på øen med fokus på kultur og det maritime. I mulighedsstudiet ”Kulturkajen”
nævnes et nyt teaterhus som drivkraft3, ligesom kvaliteterne ved blandingen af blå kedeldragter og

tie'LL. L A <£>ts«

skæve kulturtilbud på Frederiksøen igen og igen bliver fremhævet. På samme måde er et samlende
teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019.4
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Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende

m e l luddannelses.tA<;e og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederiksøen, en af Svendborgs
teater-,

'&LtQ&M.

mest attraktive adresser. Dette skitseprojekt er første bud på denne realisering.

1

BaggårdTeatret er Egnsteater for Svendborg Kommune - og også med aftaler for Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland Kommuner pr.1/1/21

2

Fremtidenshavn.dk

3

Kulturkajen som drivkraft på Frederiksøen, Rapport fra Svendborg Kommune og Manto, 2015 og Kulturen skaber liv på Frederiksø, 		
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evalueringsrapport februar 2019, Fremtidenshavn.dk
4
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Kulturløftet 2.0 https://www.svendborg.dk/sites/default/files/6_kulturspor_praesentation_til_print_0.pdf
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VISION
Vi mødes på havnen

Det nye teaterhus på havnen manifesterer Svendborg som en af landets

mødested. Her kommer sømænd, hippier, værftsfolk, sejlere, arbejdende

mest interessante teater-, oplevelses- og uddannelsesbyer og er med

kunstnere og børnefamilier, og denne righoldige variation er med til at

til at drive udviklingen af Øhavets hovedby over de kommende mange år.

definere Svendborg som et sted med udsyn.

BaggårdTeatret er det eneste egnsteater på Fyn, og fra 2021 med aftale
for både Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland Kommuner.

Havnen skal fortsat være for alle. Visionen er et moderne hus for

Teaterhusets placering på havnen, der er Øhavets samlingspunkt og port,

scenekunst, uddannelse og kulturel aktivitet, der favner alle byens borgere –

inviterer til nye scenekunstneriske formater, der binder kultur, uddannelse,

lige fra folkeskoleeleverne der skal i skoleteater, til unge under uddannelse,

erhverv og turisme sammen og på flere sprog. Teaterhuset ses her som

børnefamilier, turister og det modne kulturpublikum. Et levende hus, der

en potentiel repræsentant og formidler af UNESCOs principper for Global

skaber liv på kajen og i byen samt heraf afledte økonomiske sidegevinster.

Geopark. Her er det oplagt at videreudvikle BaggårdTeatrets eksisterende
1

portefølje af innovative audiowalks med store skuespillere og på tre sprog.

Liv på havnen er en afgørende værdi for Svendborg, og teaterhuset vil som

Et spændende og virusvenligt samarbejdsformat, der vækker begejstring

et skabende hus med forestillinger, restauration og uddannelseslinjer - i

blandt alle borgere og turister, og som samtidig trækker tråde fra teatret ud i

samarbejde med Skolerne i Oure, og i samspil med øvrige aktører på kajen

den omkringliggende egns natur.

og i byen, skabe og tiltrække liv hele året for både kommunens og regionens
borgere og besøgende. Som foregangseksempel vil det nye teaterhus på

En central del af det nye hus er Scenekunstakademiet, der allerede

Frederiksøen give bud på nye klimatilpasningsløsninger for de eksisterende

uddanner og talentudvikler unge på Skolerne i Oure. Med det nye teaterhus

bygninger på havnen. Det nye teater ligger i tråd med visionerne for den

på havnen skaber vi i fællesskab et uddannelsescampus, hvor unge fra

Blå Kant -

alle tre Oureskoler – efterskole, højskole og kostgymnasium - som en del

forbindelser langs kajen, og lader publikum være medskabende fra starten.

et byudviklingsprojekt, der skaber et pulserende byrum og

af Scenekunstakademiet vil deltage i workshops, undervisning og prøve
sig selv af på en professionel scene. Med daglig gang af unge studerende

Til

gavn

for

hele

Øhavsregionen, Sydfyn, Svendborg, kulturkaj

og

knyttes et stærkt bånd i kommunen mellem det vibrerende ungemiljø i

scenekunsten. For ungdom, tilflyttere og turister. For by, opland og for

Oure og bymidten, ligesom der i kombination med daglige aktiviteter i den

fremtiden.

åbne foyer og teatrets store aftenforestillinger skabes liv fra tidlig morgen
til sen aften på havnen i Svendborg, der alle dage har været byens centrale

1

Naturturisme.dk

Publikumstal
BaggårdTeatret (Årligt gennemsnit, sæsonerne 2017-2020)
Egenproduktioner, BørneBaggård, B TOURS, Gæstespil, turne:
Svendborg Skoleteaterordning:			
Antal forestillinger:		
		
		
Belægningsprocent:		
			

4

Nuværende placering i Rottefælden, Caroline Amalie Vej 26, 5700 Svendborg
21.335 publikummere
2.365 publikummere
155
83,94 %
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D E T N Y E T E AT E R H U S
For teater-, uddannelse- og oplevelse

Scenekunst
BaggårdTeatret

producerer

lokalforankret

scenekunst

også

tiltænkt resten af verden. Konkret skabes og skrives blandt andet
forestillinger om fynske kulturpersonligheder som Carl Nielsen,
forfatteren Karin Michaëlis og Bertolt Brecht, der med succes
eksporteres til andre dele af landet – og i nogen grad til udlandet.
Der er tale om en sydfynsk eksportvare, der i en stadig afsøgning
af, hvad den sydfynske muld er gjort af, skaber både børne- og
voksenforestillinger gerne med store musikalske navne som
Søren Huss og Katinka. Der indhentes gæstespil og børneteater,
produceres iscenesatte audiowalks – kaldet usynligt teater –
ligesom BaggårdTeatret driver Svendborg Skoleteater for alle
folkeskoleelever i kommunen.

Konceptdiagram 3. Kvadrant
Konceptdiagram 3. Kvadrant
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Restauration
Som en naturlig del af det nye teaterhus på havnen,

Fællesskab

forpagtes restaurationen ud, så svendborgensere og

Teaterhuset på havnen fungerer som et vigtigt og analogt

turister kan nyde lokale råvarer på en af byens bedste

møderum i byen. Fællesskabet er den bærende værdi i det

placeringer – med foyerens panoramaudsigt, som

nye teaterhus, og dermed også den bærende dramaturgi i

udeservering på kajen eller blandt krydderurtebede i og

dets arkitektur. Byens gulv starter på kajen og går helt op til

på teatrets Rooftop-gårdhave og tagterrasse. Publikum

tagterrassen, hvorfra man kan nyde udsigten over Svendborg

kan benytte sig af restauranten til et måltid før eller

Sund. Det nye teaterhus opfatter sig selv som et mulighedernes

efter en forestilling, eller mærke stedet som en sanselig

hus. Teaterhuset har en række X-rum refererende tilbage til

oplevelse i sig selv. Spisesteder på Frederiksøen er

begrebet fællesværkstederne og Rundbuehallerne, som har

noget af det, der særligt blev efterspurgt i Svendborg
Kommunes

evalueringsrapport

for

området

været brugt om den eksisterende bygning. Med to teatersale,

”Kultur

kajens aktivitetsfelter og en række multifunktionelle X-rum

skaber liv på Frederiksø”, februar 2019.

skabes mulighed for hele året at opleve scenekunst af høj
kunstnerisk kvalitet og en dynamisk anvendelse af byens
scener, i tæt samarbejde med bla. Frederiksøens maritime
aktører, erhvervsdrivende og kulturelle partnerskaber.

6
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S I T U AT I O N S P L A N
Fremtidige forhold - 1 : 1000
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ej
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Frederiksø 16 F

Amfi

Skate
Fremtidige forhold - Situationsplan 1 : 1000

Situationsplanen viser et overblik over Frederiksø, og
tager udgangspunkt i den overordnede disponering fra
projektforslaget for første etape af Den Blå Kant.
Det skitserede teater lægger sig i fodaftrykket af den
eksisterende bygningsmasse, mens husets kantzone bliver
en forlængelse af stueetagens gulv. Det bearbejdede område
på udrustningskajen skal ses som et forslag til en udnyttelse
af kajområdet, der understøtter husets aktiviteter. Området
vil evt. kunne bestå af fleksible byrumsmøbler.

Signatur

Planforhold - Eksisterende forhold

Projektområde

Adresse:

Forslag til bearbejdning af aktivitetsfelt

Frederiksø 16 F,

Kommuneplan:

Kommuneplan 2019-2029, Svendborg

Plannummer:

01.01.O5.518 - Offentligt byrum - Den Blå Kant

5700 Svendborg

Primære indgange
Varelevering

Opførelses år:

1975

01.01.C4.985 - Blandet bolig- og erhvervsområde

Afgrænsning af Blå Kant, første etape

Ombygning:

1980

Frederiksø

Brand- og servicevej

Bygningsareal:

Brutto ca. 1365 m2

Aktivitetsfelt - grønt

Matrikel nr.

653b

Aktivitetsfelt - sand

Ejendoms nummer:

37817

Aktivitetsfelt - ophold og amfi

Ejerforhold:

Kommunalt ejet matrikel

Kloakering:

Ingen

Fredningsstatus:

Ingen

Varmeforsyning:

Naturgas

Bebyggelsesprocent:

125%

Jordforurening:

Der foreligger en miljøscreening udført af Orbicon

Max. Bygningshøjde:

12m.

Zonestatus:

Byzone

Kystnærhedszone:

Er omfattet af planloven §16, stk. 4.

Områdetype:

Områdetype: Blandet bolig og erhverv

Oversvømmelse:

Jf. Kommunplanen skal det sikres, at ny bebyggelse

Træ

Lokalplan 598, Den Blå Kant - Vedtaget

Lokalplaner:

Lokalplan 654, Frederiksø - Vedtaget

fra d. 11.02.2020. Se side 23.

Lysmast
Bænk

ikke oversvømmes af havet ved en 100-års
hændelse.
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STEDETS POTENTIALE
Frederiksøen

Svendborg er en progressiv havne- og kulturby. Frederiksøen midt i havnen var en
sandbanke, der gradvis voksede, når skibe smed deres ballast, og øen rummer en
hel værftsindustri og en historie, der er vævet sammen med byens. Værftet lukkede
i 1996, men træskibsværftet er i brug den dag i dag. Spillestedet Kammerateriet har
succesfuldt omsat en af de gamle bygninger til spillested og bar, og Frederiksøen
er i dag et potentialefyldt miks af kultur, havn og erhverv. Et teaterhus på havnen
understøtter funktionerne i projekt Blå Kant*, der skaber byrum og forbindelser
fra Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod sydvest. Et åbent
teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse spiller sammen med planerne om at
etablere opholdsrum, promenader og oplevelser langs hele den blå kant og samtidig
sikrer havnen og den havnenære by mod oversvømmelser.
Teaterhusets placering i stålhallen tænkes bæredygtigt, hvor man i store træk
genanvender de bærende strukturer, så bygningen som helhed upcycles. En teatersal
skal enten ventileres eller køles meget, og placeringen tæt på kajkanten muliggør at
man kan overveje at bruge vandets temperatur som kølemiddel, ligesom havvandet
kan supplere til opvarmning om vinteren.
Den positive udvikling i turismen de senere år, og ikke mindst i 2020, har vist, at
et stort antal mennesker ønsker at opholde sig på Frederiksøen i godt vejr. Ønsket
om flere spisesteder og kulturelle aktiviteter er stort. Kulturturister og kystturister
er aktive gæster, der søger oplevelser, viden og lokale seværdigheder. De såkaldte
skuldersæsoner går frem, og det er vigtigt for det kommende teaterhus at være et
helårshus, der tiltrækker og skaber liv på Frederiksøen og i alle årets 12 måneder. Et
teaterhus på havnen med plads til uddannelse og restauration tænkes at bidrage til
den fortsatte udvikling af kulturliv, erhverv, turisme og bosætning. Det er muligt at
gå fra teatret til Rundbuehallen og videre til spillestedet Kammerateriet, og for de
studerende vil havnemiljøet og dets blanding af kunstnere på Tømmerværkstedet
være attraktivt og levende.
* https://www.fremtidenshavn.dk/udviklingsprojekter/den-bl%C3%A5-kant

Stemningsbilleder fra Frederiksø

Visitsvendborg.dk

8
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KAMMERATERIET

RUNDBUEHALLERNE

FREMTIDIGE FORHOLD
DET NYE SVENDBORG EGNSTEATER

Fremtidenshavn.dk

Ugeavisensvendborg.dk
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PÅ S K U L D R E N E A F
Genanvendelse af eksisterende stålkonstruktion

Bygningen ejes af Svendborg Kommune og huser i dag
Danmarks

Museum

for

Lystsejlads. Den

ældste

del

af

bygningen fra 1975 blev brugt som rørsmedie og tilbygningen
fra 1980 som kleinsmedie. Sammen med Rundbuehallerne
blev de kaldt fællesværkstedet, og det var her, at skibenes
inventar af stål blev bygget. Oprindeligt var der åbent ind
mod rundbuehallerne, men i dag er de to bygninger adskilt fra
hinanden.
Bygningen er ikke bevaringsværdig, men vidner alligevel om
et havnemiljø og et industriminde, der er med til at give både
bygningen og hele Frederiksø en særlig stemning og karakter.
Vi mener, at et rigtigt og bæredygtigt valg er at fastholde den
kultur og sjæl, som de omkringliggende bygnigner også er en
del af, og bygge videre på den fortælling ved at upcycle og ikke
jævne bygningen med jorden. Projektet foreslår og forudsætter
derfor, at bygningens hovedkonstruktion består, og så meget
som muligt bevares og genanvendes.

Interiørbilleder af hallen som den ser ud idag

Interiørbillede fra Rundbuehal og Stålhal, set fra balkonen i rundbuehallen, 1997.
Svendborg Museums Arkiv.

Interiørbillede af Stålhallen, 1997.

Reference: Office KGDVS, Incubator 11 archaic

Svendborg Museums Arkiv.
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Tværsnit 1 : 200

Opført i 1975

Udvidelse i 1980

Plan 1 : 200
Plan der viser den gradvise udbygning samt svingkranernes bevægelse
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OVERSIGT
TRAPPE

Volumenstudie
TAGTERRASSE

KONTOR

VAREELEVATOR

SAL 2

SAL 1
WC+GARD.

TRAPPE

ELEVATOR
X-RUM
TRAPPE

X-RUM

2. SAL

KUNSTNERGARD.
VAREELEVATOR
SAL 1

SAL 2

TRAPPE
WC+GARD.
ELEVATOR
X-RUM
TRAPPE

1. SAL

VAREELEVATOR

VÆRKSTED

X-RUM

KØKKEN
TRAPPE

SKRÆDDERSAL

WC+GARD.
ELEVATOR
X-RUM
TRAPPE

FOYER

AKTIVITETSFELT

STUEPLAN
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OVERSIGT
Disponering af funktioner

2. sal

Kontor

SAL 2 - balkon

x-rum

Foyer

90 m2

SAL 1 - teknik

55 m2

SAL 2 - balkon

85 m2

Kontor

225 m2

X-rum (mødelokale, undervisning, udstilling m.m.)

115 m2

Funktionskerner (trapper, elevatorer, toiletter, garderobe m.m.)

109 m2

1. sal

x-rum

Foyer

330 m2

SAL 1

405 m2

SAL 2

170 m2

Kunstnergarderober

175 m2

X-rum (mødelokale, undervisning, udstilling m.m.)

SAL 1 - Teknik

Funktionskerner (trapper, elevatorer, toiletter, garderobe m.m.)

35 m2
109 m2

2. Sal
Stueplan
Foyer

600 m2

Køkken
Kunstnergard.
SAL 2

90 m2

Skræddersal

130 m2

Værksted

415 m2

X-rum (mødelokale, undervisning, udstilling m.m.)
Funktionskerner (trapper, elevatorer, toiletter, garderobe m.m.)

Total (brutto)

65 m2
123 m2

3325 m2

x-rum
SAL 1
Foyer

Fordelingen af funktioner og arealer er udført som et volumenstudie, der har
til formål at illustrere fordelingen af det ønskede antal kvm., der samlet set
ønskes for at skabe visionen om et nyt og anderledes teaterhus.

1. Sal

Skræddersal

x-rum

Værksted
x-rum

Køkken
Café og bar

Foyer

Stueplan
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B Y E N S G U LV
En oplevelsesfoyer

VAREELEVATOR

VÆRKSTED

SKRÆDDERSAL
X-RUM

KØKKEN
WC + GARD.

TRAPPE

ELEVATOR
X-RUM
TRAPPE

FOYER

AKTIVITETSFELT

STUEPLAN

Foyer

Bar og Café

1.

2.
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B Y E N S G U LV

En oplevelsesfoyer
Teaterhuset har en udadvendt funktion og en foyer,

Værksted

der rækker ud i byrummet og bliver en del af byens
gulv. Teatret tager således ejerskab på Den Blå Kant
og

kajarealernes

aktivitetsfelter,

der

sammenbindes

med foyeren og fortsætter op gennem huset i et åbent

•

Værksted med direkte adgang til terræn

•

Synlighed både udefra og indefra for besøgende og forbipasserende

•

Mulighed for at ”komme bag kulisserne”

•

Vareelevator der går direkte til SAL 1

•

Adgang til trappe der forbinder husets medarbejdere

flow, tilgængeligt for alle. Huset vender teatret på
vrangen og lader publikum se med bag kulisserne med
skræddersal og værksted, som man kan se ind igennem
store

panoramavinduer

allerede

i

stueetagen.

En

oplevelsesfoyer, hvor man kan prøve teatrets magi på egen

Skræddersal

hånd.

Skræddersal

•

Synlighed både udefra og indefra
for besøgende og forbipasserende

•

Teaterhuset nytænker foyeren som det første rum,
der møder publikum, og er dermed den første tærskel
til teatret. Scenograf Luise Midtgaard har udviklet et

Museum

i

San

Francisco

samt

andre

•

Værksted

på Stockholms Nationalmuseum og Children’s Creativity

for

at

”komme

bag

Kerne

wc + gard.

forstudie, og med inspiration fra blandt andet Villa Curiosa

Mulighed
kulisserne”

X-rum

Central placering af garderobe og
toiletkerne, der gentages på hver

X-rum

etage

teknologiske

interaktive eksperimentarier, skabes i foyer og bla. i

X-rum

husets X-rum varierende installationer og udstillinger,

•

Køkken

der med scenekunstens metoder lægger op til sansning,

Café og bar

Fleksible rum i varierende størrelser
til udstilling, undervisning, møde,

Scene

udlejning m.m.

interaktion og fordybelse.

Trappe

En inspiration, som i sin essens gør publikum til

•

Mulighed

for

åben

trappe

der

medskabere. I oplevelsesfoyeren spiller publikum med

forstærker og synliggør bevægelsen

andre ord hovedrollen. Den interaktive oplevelsesfoyer

op igennem huset.

styrker samtalerne mellem de besøgende, og det giver

STUEPLAN
Foyer

alle besøgende en hands-on-oplevelse af scenekunsten
Køkken

– uanset, om man slutter dagen af med en forestilling i
teatersalen eller ej.

•

Køkken med daglys

•

Direkte adgang til kajen giver mulighed

•

”Byens gulv”

•

Foyer der rækker ud i byrummet og
bliver en del af byens liv

•

for varelevering og udeservering

Åbent scenelanskab til leg, ophold,
teater, musik, oplæsning, mødested
m.m.

•

Små torve / lommer til ophold

•

Café og bar med udeservering

•

En udadvendt funktion hvor man
kan gå på opdagelse

Amfi og scenelandskab

1.

Foyer område i flere planer.
Reference: Duggan Morris

2.

Bar og café
Reference: Volkshaus Bar and Brasserie,
Basel, Herzog & de Meuron

3.

Amfi og Scenelandskab inde.
Reference: Other Projects

3.

4.

D E T NYE SVEN DBO RG EGN STEATER

4.

Trappe til performance, ophold, leg m.m.

5.

Aktivitet og leg, Svendborg Skoleteater

5.
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B Y E N S G U LV
Tagterrasse

Meget mere end et teaterhus

Livet

i

foyeen

fortsætter

op

gennem

bygningen til husets solnedgangsterrasse.
Her er der mulighed for udeservering fra
husets café og bar, eller at nyde udsigten.

Foyer i flere niveauer med

x-rum

kig på tværs af etager

Foyer

1.96

4000

5000

Promenade

Længdesnit 1 : 200

Foyer

1.95

1.77

Promenade

6000

Forslag til aktivitetsfelt til performance,

Service- og

Kantzone med ophold

ophold, skate, leg m.m. Vil også kunne

brandvej

langs facaden

Service- og brandvej

Aktivitetsfelt

bestå af fleksible byrumsmøbler.

Kantzone

Events

Det nye teaterhus er åbent i dets arkitektur, og alle fra søulke til operasangere kan have deres gang der. Ligesom
husets rum, teatersale og X-rum kan bruges af eksempelvis byens projektteatre, Svendborg Museum, maritime aktører,
kammermusikforeningen og mange andre. Endelig tænkes samtlige af husets rum tilgængelige for udlejning og
aktiveret ifm. byens større begivenheder som SVEND-filmfestivalen, det nye 5700 Summer og konferencer.

Kontorfællesskab
Kig ned til både SAL 1 og 2 og Foyer

•

Direkte adgang til SAL 1 og 2

•

Adgang til trappe der forbinder husets medarbejdere

Kontorfællesskab
1.
Tagterrasse

Balkon
Balkon i SAL 2

wc
X-rum

Store sal

X-rum

X-rum

•

Fleksible rum i varierende størrelser til
udstilling, undervisning, møde, udlejning m.m.

•

Vil kunne bruges af kontor-fællesskabet som
møderum eller fleksible arbejdspladser

2. SAL

Rndbuehallerne

• • ••• • • • • • • •

Balkon i SAL 1

6.

16
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Trappe

Teknik

Ovenlys

2960

13.40

Balkon

9.40

2. sal

2800

6360

x-rum

x-rum

SAL 2

6.00

3100

1. sal

x-rum

Foyer

Skræddersal

2.30
2.40
1.79

Stue (Eks. GK.)

En oplevelsesfoyer
Parkering

e

Parkering

Parkering

Parkering

X-rum

13.40

3.

9.40

4.

5.

Værksted

Referencer

2. sal

2800

Skræddersal

2960
2700

2.

6.00

1.

Events. 5700 Summer

2.

Tekstil som rumskabende element, eller
som et rum i rummet.

1. sal

3.

Metode for fleksibel opbygning af rum.

4.

X-rum som internt og eksternt møderum,

3100

udlejning, arbejdsfælleskab, kreativt
2.30

mødested m.m.
Stue (Eks. GK.) 1.80

5.

X-rum som teatereksperimentarium,
udstilling, kreativt værksted m.m.

6.

Tagterrasse som en forlængelse af foyer,
café, bar og restaurant.
Reference: Østergro

Foyer

Passage

7.

7.

Bag om kulisserne i husets skræddersal

8.

Bag om kulisserne i husets værksted

8.
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DET NYE SVENDBORG EGNSTEATER
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Bygningen set fra Udrustningskajen
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Service- og brandvej

Kantzone

Trappe

• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •

Pa

HUSETS SALE
Sal 1 og Sal 2

Teknik

Solnedgangsterrasse

9.40

2. sal

2800

2960
2700

13.40

SAL 1

1. sal

3100

6.00

Køkken

2.30
2.40

Foyer

Passage

Køkken

allerne

Foyer

• • ••• • • • • • • •

•

Åbent køkken med mulighed for at lukke af.

•

Direkte adgang til kajen for udeservering og varelevering

Stue (Eks. GK.) 1.80

Passage

Tværsnit 1 : 200

Kunstnergarderobe

Sal 1 og Sal 2
Med

etablering

teatersale

vil

af

to

fuldtudstyrede,

scenekunsten

få

•

Direkte adgang til SAL 1

•

Nærhed til SAL 2

•

Adgang til trappe der forbinder husets medarbejdere

moderne

hidtil

usete

produktions- og præsentationsvilkår på Fyn. Ikke
siden etableringen af Svendborg Teater i 1897 er der

SAL 2

Kunstnergard.

blevet bygget professionelle teaterfaciliteter syd for

Prøvesal

•

ca. 250 m2

•

Dobbelthøjt rum med balkon

•

Mange indgange

•

Vindue med kig til industri-havnen

•

Ophold foran Prøvesal

•

Foyer som et svævende dæk i flere etager

•

Ophold langs facaden mod Udrustningskajen

•

Kig på tværs af etagerne

nye strenge at spille på ift. teater-, undervisnings- og

•

Mulighed for ophold og pretalks før forestillinger

konferencefaciliteter.

•

Kig ned til scenelandskabet i stueetagen

Odense.
De

to

sale

med

varierende

publikumskapacitet

vil kunne opbygges forskelligt fra forestilling til

Foyer

wc

forestilling. Den store SAL 1 vil med flere indgange
kunne opdeles i to, således at der potentielt både

X-rum

Store sal
(ca. 400 m2)

kan spilles to forskellige forestillinger og undervises i
huset på samme tid. Den mindre SAL 2 udstyres også

Foyer

med balkon og stort, dækbart panoramavindue mod
Skansen på Tåsinge og vil give teatret og byen helt

1. SAL
SAL 1
•

ca. 460 m2

•

Dobbelthøjt rum, teknik og rumhøjde på ca. 6 m

•

Flere indgange giver mulighed for at indrette rummet
med mange forskellige sceneopsætninger

•

20
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HUSETS SALE
Fleksibilitet

SAL 1

SAL 2

Blackbox

Balkon

ca. 400 m2

ca. 85 m2

SAL 1

SAL 2

Teknik

ca. 170 m2

ca. 60 m2
Dobbelthøjt rum med

ovenlys

og kig til industrihavnen

2. sal - udsnit af balkon

85 pers.
VERSION 1

VERSION 2

VERSION 3

1. sal

1. sal

1. sal

SAL 1: ca. 266 pers.

SAL 1: ca. 304 pers.

SAL 1: ca. 152 pers.

SAL 2: ca. 85 + 108 pers.

SAL 2: ca. 85 + 133 pers.

SAL 2: ca. 85+108 pers.
SAL 3: ca. 96 pers.

SAL 2
(230 m2)

SAL 2
(230 m2)

SAL 2
(230 m2)

SAL 1
(240 m2)

SAL 1
(450 m2)

SAL 1
(450 m2)

SAL 3
(210 m2)

Scenepult og teknik

2. sal - udsnit af balkon
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ANDRE FORHOLD

Miljøscreening

Servitutredegørelse

I forbindelse med opgaven er der blevet udarbejdet en servitutredegørelse udført af
Geopartner. På matr.nr. 653b Svendborg Bygrunde er der jf. tingbogsattest af 28.05.
2020 tinglyst følgende servitutter:
1. - 03.12. 2012 Deklaration om elkabler m.m..
2. - 05.09. 2014 Deklaration om elkabler m.m..
3. - 30.11. 2018 Lejekontrakt Ekstrakt af areallejekontrakt.
Ad 1. Vedrører ikke bygning med adressen Frederiksø 16F eller nærliggende område.
Ad 2. Vedrører ikke bygning med adressen Frederiksø 16F men nærliggende område, se
nedenfor.
Ad 3. Vedrører ikke bygning med adressen Frederiksø 16F eller nærliggende område.

En miljøscreening udført af Orbicon d. 11.02.2020 i forbindelse med projekteringen af Den
Blå Kant viser, at der er let forurenet jord lokalt omkring bygningen mod Udrustningskajen.
Ren jord
Let forurenet
Stærkt forurenet

Støj
Jævnfør Lokalplan 594, fungerer bygningen

40 <

< = 45

forbindelse med udformningen af bygningen,

45 <

< = 50

er det derfor vigtigt, at den fortsat bevarer en

50 <

< = 55

55 <

< = 60

i dag som støjskærm mellem by og havn. I

geometri der sikrer denne funktion. Ved valg
af facademateriale, vil man med fordel kunne
arbejde med et lyddæmpende facademateriale.

60 <

Eksempler på dette kunne være et materiale
med en perforering, eller en overflade der ikke
er plan.

Perforeret materiale

22

Materiale uden plan overflade
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ANDRE FORHOLD

Parkering

Der er den 30.01.2020 vedtaget en ny parkeringsstrategi for
Svendborg Bymidte og Havn, hvilket betyder, at den offentlige
parkering på Frederiksø overgår til betalingszone, samt at der i
forlængelse af broforbindelsen nedlægges 39 p-pladser i 2021.
Den primære parkering til teatret vil være på bygningens
østside. Danmarks Museum for Lystsejlads råder i dag over 18
parkeringspladser. Disse vil fortsat gælde, såfremt bygningen
overgår til teaterfunktion. Det endelige parkeringbehov vil blive
fastlagt i forbindelse med en videre proces, og de manglende
antal pladser vil med stor sandsynlighed blive etableret i
havneområdet og anvist i udmøntningen af handleplanen for
parkeringsstrategien.

Parkeringsoversigt jf. projektforslag for Den Blå Kant, første etape

Varelevering og vendeareal

Varelevering

vil

evt.

kunne

Varelevering

foregå fra øst- og vestfacaden.

Kørende trafik

Fra

Vare- og servicekørsel

østfacaden

vil

det

være

muligt for en lastvogn at vende
og køre tilbage ad samme vej.
Fra vestfacaden vil en lastvogn

Gående trafik

Vendeplads for lastvogn

kunne køre syd om bygningen og
fortsætte langs med østfacaden.

Varelevering til værksted

Varelevering til
køkken

Vendeareal - 1 : 1000
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I S A M K L A N G PÅ H AV N E N
At indskrive sig i en eksisterende kontekst

Materialer

Materialevalget skal vælges med omhu og vurderes i
sammenhæng med de omkringliggende bygninger og
havneområdet generelt.
Med reference til scenetæppet og i forlængelse af
husets praktiske funktion som støjskærm, foreslås
facaden opført i eksempelvis sinusplader eller et
materiale, der indskriver sig i den eksisterende
treenighed med Kammerateriet og Rundbuehallerne.
En perforeret overflade vil kunne skabe et sammenhængende og homogent udtryk og lade de vinduer, der
måtte placere sig bagved, tone frem som små kulisser
eller skyggespil på det store bygningslærred.

1.

Scenetæppet som udgangspunkt og reference

2.

Perforeret overflade, Schmidt Hammer Lassen

3.

Lysspil bag facade, Schmidt Hammer Lassen

4.

Metalfacade, Office KGDVS, Incubator 11 archaic.

5.

Metalfacade, Architecture 00
1.
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H Ø J VA N D S S I K R I N G
Snit 1 : 200

1.96

2.40
2.30

1.95

1.77

4000

Promenade

Aktivitetsfelt

Promenade

5000

6000

Service- og brandvej

Kantzone

Service- og brandvej

Aktivitetsfelt

Åben scene

Kantzone

• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •

Klimasikring

Projektet understøtter og tager udgangspunkt i projekt Blå Kant,
både hvad angår den samlede byrumsplan for Frederiksø samt en

2.40

fremtidig klimatilpasning.

3.00

Det er ønsket at skabe en bygning, der alene kan klare en
vandstigning op til kote 3. Gulvkoten på 2.40 kombineres derfor med
forskellige kystsikringstiltag, der til sammen skaber en bæredygtig
og langtidsholdbar løsning. Der har undervejs i projektet været
en løbende dialog med Stormflodssikring ApS, der har bistået med
rådgivning og kalkulation.

Højdeforskel foran vinduespartier udnyttes til siddeniche i kote 3

GK. 2.40

Behov for klimasikring med mobile elementer

Vandtætte facadepartier
Rndbuehallerne

26
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Mobile elementer sættes op foran
indgangspartier ved stormflod

Trappe

ØKONOMI

Nedenstående anlægsoverslag er udført på baggrund af nærværende

om der kan hentes køling/varme fra havvand, ligesom genbrug af regnvand

idéskitser til Det Nye Svendborg Egnsteater.

til toiletskyld bør indgå i programlægning af byggeriet.

Teatret påtænkes indrettet i det eksisterende fællesværksted fra det gamle

Der foreligger ingen geotekniske rapporter eller miljøundersøgelse af

Svendborg Skibsværft på Frederiksø i Svendborg Havn. Bygningen fremstår

bygningen. I budgettet forudsættes det, med henvisning til bygningens

i dag i det store og hele, som da den blev opført med hovedkonstruktion

placering, eksisterende fundering og tidligere funktion, at der i et vist

af stål på pælefunderede fundamenter og tag- og facadebeklædninger i

omfang vil være behov for ekstrafundering og miljøsanering.

lette konstruktioner. Hovedkonstruktionen er oprindeligt konstrueret med
2 kranbaner for 6 tons traverskraner og svingkraner som i dag er fjernet.

Der er i budgetlægningen forudsat afsætning til højvandssikring med mobile

Bygningen har i dag funktion som Danmarks Museum for Lystsejlads.

løsninger ved alle døre og porte. Øvrig sokkel/facade forudsættes vandsikret
til at modstå ekstremvandstande.

Et

udgangspunkt

for

idéskitseprojektet

er

at

tænke

upcycling

og

Projektet er et sokkelprojekt, hvorfor der kun er medtaget en mindre

bæredygtighed ind i projektet. Det er vurderet, at bygningens eksisterende

afsætning til terrænarbejder samt adgangsramper/-plinte.

bærende konstruktioner i udgangspunktet godt kan genanvendes, og

Der er foretaget indledende overordnet statiske vurderinger af den

forstærkes og suppleres med nye bærende konstruktioner hvor nødvendigt.

eksisterende bygnings bærende konstruktioner. Brandmæssig bearbejdning

Derfor er idéskitserne indordnet den eksisterende hovedkonstruktions

udestår til en kommende projekteringsfase.

geometri. Alle øvrige konstruktioner som tag, facader, terrændæk og
installationer er forudsat nedrevet fjernet og deponeret.

Ved budgetlægningen er der taget afsæt i niveau og erfaringspriser fra
lignende teaterprojekter i landet. Teaterbygningens bruttoareal er opgjort

Bæredygtighed forudsættes indtænkt i disponering og planlægning af

til 3.325 m2. Budget for løst inventar og teaterudstyr er defineret af

teaterbygningen ved fokus på brug af bæredygtige materialer, minimering

BaggårdTeatret.

af energiforbrug, godt indeklima og med blik for gode totaløkonomiske
løsninger. Med sin placering i Svendborg havn er det også oplagt at overveje,

Dato:

2020.07.01

Bran

Budgetoverslag for Det Nye Svendborg Egnsteater, Teatervision på Frederiksø

d- o
g se
rvice

Overslag anlægsudgifter ex. moms
Terrænarbejder
Bygningsarbejder
Byggepladsudgifter

4.260.000

Uforudseelige udgifter 15%
Håndværkerudgifter i alt ex. moms

9.770.000
74.870.000

Omkostninger ex. moms
Rådgivningshonorar, geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelser m.v.

18.720.000

Bygherreleverancer
Løst inventar og teaterudstyr m.v.

vej

500.000
60.340.000

Udrustningskajen

Frederiksø 16 F

9.200.000
Amfi

Anlægsbudget i alt ex. moms

102.790.000

Moms

25.700.000

Anlægsbudget i alt incl. moms

128.490.000
Indeholdt i den økonomiske kalkulation
Ikke indeholdt i den økonomiske kalkulation

Med BaggårdTeatrets nuværende ejerkonstruktion, vil Det Nye Svendborg Egnsteater være
momsregistreret, således forstået, at der etableres en Selvejende Institution, hvor Det Nye
Svendborg Egnsteater indgår lejekontrakt vedr. ind- og udvendig vedligeholdelse. Videreføres
denne ejerkonstruktion vil projektet kunne løfte byggemomsen ved frivillig momsregistrering.
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E T T E AT E R H U S F O R F R E M T I D E N
Fra Baggård til kulturelt kraftværk på havnen

Svendborg har siden 70’erne markeret sig som en af Danmarks mest

uhensigtsmæssig i forhold til en udfoldelse af teatrets og kommunens fulde

progressive og levende kultur- og teaterbyer. Ikke mange provinsbyer

fælles potentiale. Dette konkluderet i Slots- og Kulturstyrelsens seneste

kan præsentere en skov af scenekunst som havnebyen. Med aktører som

evaluering af BaggårdTeatret, december 2015:

BaggårdTeatret, Svendborg Teaterforening, B&U Teatret, sART Danseteater,
Luna Park Scenekunst, Teater2Tusind, Fritidsteatret, Opera på Valdemars

”Evaluator anbefaler, at kommunen og teatret prioriterer en ny lokalisering

Slot, Rottefælde Revyen m.fl., producerer, præsenterer og spiller de

af teatret, herunder præciserer teatrets rolle som ’driver’ i byudvikling og

svendborgensiske teatre for mange tusinde publikummer. Aktiviteterne

byliv, i denne egnsteateraftale- og byrådsperiode.”

foregår primært i Svendborg Teater fra 1897 og i sommerteatret Rottefælden,
der åbnede i 1881. Det er begge smukke, gamle bygninger, som er renoveret

I nye rammer vil der fortsat blive gravet i den sydfynske muld i en afsøgning

af flere omgange, men der mangler faciliteter til at imødekomme nye

af, ”hvem vi er”. Hvad er den sydfynske identitet, historie og fremtidige DNA?

samarbejder, moderne teaterproduktioner og oplevelser.

Men når svendborgensere og turister i fremtiden ’går i teatret’, mener de
måske, at de har gået en audiowalk langs sundet med Lars Mikkelsen som

Med

etableringen

i

fortæller, eller at de har været i det nye teaterhus og prøvet kræfter med

Svendborg

den interaktive oplevelsesfoyer, eller måske har de overværet gadeteater på

Kommune sit eget lokalt producerende professionelle teater. BaggårdTeatret

kajen eller deltaget i en workshop. Dermed har vi ændret forståelsen af, hvad

tager

et teater er og kan være.

forbindelse
sin

med

af

BaggårdTeatret, som

kommunesammenlægningen

forpligtelse

alvorligt

og

Svendborg
i

producerer

Egnsteater

2007, fik
i

dag

udelukkende

”lokalforankret ny dansk dramatik – også tiltænkt resten af verden”, ligesom
teatret ser sig selv som en potentiel vækstmotor for et styrket kultur-,

Det nye teaterhus er hele Sydfyns teaterhus. Et teater der tilgodeser

uddannelses- og erhvervsliv samt øget turisme og bosætning på Sydfyn.

Svendborgs stærke turistprofil og et teater, man kan sejle til. Men også et

Strategien har medført anmelderroste og prisvindende forestillinger, der

teaterhus, der skubber til grænsen for, hvad teater er, og hvad scenekunsten

har positioneret BaggårdTeatret som et af Danmarks mest markante teatre

kan gøre for sin by.

for ny dramatik. BaggårdTeatrets nuværende placering i Rottefælden er

SUNDETS STILHED

"Skuespiller Lars Mikkelsen lægger mesterligt stemme til et nyt
fascinerende lydteater fra BaggårdTeatret i Svendborg" - Iscene.dk

JAGTEN PÅ DET GODE MENNESKE

KNUD ROMERS ABC - ET MUSIKALSK DANSEALFABET

BERTOLT BRECHTS SVENDBORGDIGTE

"En himmerigsmundfuld" - Information
"Suser flot gennem Karin Michaëlis' livshistorie" - Gregersdh.dk

Nomineret til en Reumert i 2018 som årets børne- og
ungdomsforestilling
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BaggårdTeatrets historie i overskrifter

PRISER
Reumert-Talentpris 2019: Cecilie Gerberg for TOM

1976

BaggårdTeatret modtager sin første bevilling fra Teaterrådet og får samme år

Reumert-Talentpris i 2015: Dramatiker Henrik Szklany for 839 DAGE

adresse i sommerteatret ”Rottefælden” i Caroline Amalie Lunden.

Reumert-Talentpris i 2012: Dramatiker Julie Maj Jakobsen for Forsamlingshuset
Den Fynske Kulturpris 2016: Teaterkoncerten CARL

1981

BaggårdTeatret producerer egnsspillet ”Liv i Fattiggården” i samarbejde med

Den Fynske Kulturpris 2014: Statsministeren

Svendborg Museum. Ud over teatrets ensemble er der 80 amatører med på scenen.

Svendborg Kommunes Kulturpris 2015: Teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann

6.000 – 7.000 publikummer lægger vejen forbi og ser forestillingen.

Svendborg Kommunes Kulturpris 2011: Teaterdirektør Lasse Bo Handberg
1981-1994
NOMINERINGER

BaggårdTeatret fokuserer på turnevirksomhed. De forestillinger, der produceres i
denne periode, bliver vist overalt i Danmark og i store dele af den øvrige verden.
Bl.a. Europa, Japan, Cuba og Mexico.

Reumert 2018: Årets Børne- og Ungdomsforestilling: Knud Romers ABC

1994

Teatret går fra kollektiv ledelse til direktørteater. Anette Eggert og Erik Hovby bliver

Reumert 2017: Årets Særpris: Bertolt Brechts Svendborgdigte

teatrets første teaterdirektører.

Den Fynske Kulturpris 2012: Forestillingen Forsamlingshuset
Reumert 2011: Årets kvindelige hovedrolle, Rikke Lylloff i De Kaldte hende Crazy Daisy

2003

BaggårdTeatret modtager kr. 650.000 i anledningen af Svendborgs 750 års
jubilæum og producerer forestillingen ”Lys over Svendborg”. 5.000 – 6.000
publikummer ser forestillingen og Fyns Amts Avis skriver: ”Det er et must for alle
Svendborgensere at se forestillingen”.

2003

Lasse Bo Handberg tiltræder som teaterchef.

2007

BaggårdTeatret bliver egnsteater i Svendborg Kommune.

2008

BaggårdTeatret co-producerer med Mungo Park Allerød ungdomsforestillingen
”OPSANG”, en musicalkomedie over de syv dødssynder. Forestillingen er til dato
en af BaggårdTeatrets største succeser og har spillet for mere end 100.000
publikummer i både ind- og udland.

2012

Jakob Engmann tiltræder som teaterdirektør.

2015-2016

BaggårdTeatret og Mungo Park Kolding co-producerer ”Teaterkoncerten CARL”
i samarbejde med Odense Teater i anledningen af Carl Nielsens 150 års fejring.
Forestillingen gæstespiller på Østre Gasværk i København. I alt 10.000 publikummer
ser forestillingen.

2016

BaggårdTeatret har verdenspremiere på ”Bertolt Brechts Svendborgdigte”.
Digtsamlingen udgives i den forbindelse for første gang på dansk, og forestillingen
gæstespiller på Brecht Festivalen i Augsburg. Forestillingen Reumert-nomineres.

2017

BaggårdTeatret indgår aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune.

2018

BaggårdTeatret udgiver sammen med Søren Huss albummet ”Bertolt Brechts
Svendborgdigte” og producerer den senere Reumert-nominerede forestilling Knud
Romers ABC.

2019

BaggårdTeatret modtager kr. 3.000.000 i et 4-årigt udviklingstilskud fra
Kulturministeriet. Målsætningen er etablering af et samlet Regionsteater for
Sydfyn og Øerne. I december gives grønt lys fra Svendborg Byråd til proces for nyt
teaterhus på Frederiksøen.

2021

BaggårdTeatret indgår ny aftale for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø
Kommuner.

TEATERKONCERTEN CARL

"Lige i øjet" - Berlingske
Vinder af Den Fynske Kulturpris 2016
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Praksis Arkitekter
Grønnegade 2, Troense
5700 Svendborg

Tlf. 3555 2038
www.praksisarkitekter.dk
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