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Kulturhus meget
tæt på realisering
Slesvigs kulturudvalg stemte onsdag for et multikulturhus på det gamle kaserneområde.
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Slesvig. Det planlagte multikulturhus i bydelen »Freiheit« i Slesvig kom onsdag
et stort skridt nærmere sin
realisering. Ved et ekstraordinært møde i byrådets kulturudvalg stemte syv medlemmer for projektet, mens
de fire CDUere undlod at
stemme. Alligevel klappede
de fire ad det ellers entydige
afstemningsresultat, som udvalgsformanden, dr. Babette
Tewes (De Grønne), kvitterede med, at der nu skulle åbnes en flaske sekt.
Stort bifald var der også fra
de talrige gæster på tilskuerpladserne i salen i det endnu
eksisterende spillested »Heimat«, hvor mødet blev gennemført.
I et lidenskabeligt indlæg
havde udvalgsformanden talt
for det kommende fyrtårn af
et kulturcentrum. Og borgmester Stephan Dose gjorde
ekstra opmærksom på, at udvalget denne dag ikke skulle
tage stilling til finansieringen, men kun om, hvorvidt
»Kulturhaus auf der Freiheit«
skulle bygges eller ej. I den
forbindelse
understregede
han, at sådant et kulturhus
også er en faktor, når det drejer sig om at tiltrække flere
mennesker som nye borgere
til byen.
Lederen af kulturforvaltningen, dr. Julia Pfannkuch,
gav en oversigt over det hidtidige forløb, efter at den
gamle og nedslidte teaterbygning blev lukket i 2011, og finansieringsplanen. Siden beslutningen om at bevare et
teater i Slesvig har der været
flere forsøg på at efterkomme Slesvigs forpligtelse over
for Landestheater om at stille et spillested til rådighed.
Som overgangsløsning blev
A.P. Møller Skolen brugt som
koncertsal og Slesvighus som
teatersal, men hverken det
ene eller det andet kan være
varige løsninger.
På det tidligere kaserneområde »Auf der Freiheit« blev
forbundsværnets kasino til
spillestedet »Heimat«, hvor
der tilbydes et populært program med koncerter og kabaret. Men huset har vist sig
at trænge til en større renovering, og således opstod efterhånden ideen om et nyt
multikulturhus på stedet,
hvor både Landestheater og
Heimat kan have hjemme og
som desuden kan bruges til
selskabelige arrangementer,
altså et sted med et tilbud til
alle, og ikke kun til finkulturen, hvilket borgmester Stefan Dose altid har understreget. At man ikke kan få det
hele til den pris, som oprindeligt var blevet lanceret for
en normal teaterbygning, bør
ingen overraskes af.
Netop de store udgifter, der
er forbundet med projektet,

Samlet pris: 26,84 millioner euro (beregnet
til at gælde 3. kvartal
2023)
Kommunens andel:
9,08 millioner (forudsat
byrådets godkendelse)
Fleksibel salstørrelse
med op til 600 siddepladser
80 forestillinger af Landestheater om året
70 andre kulturelle arrangementer (»Heimat«) om året
Syv selskabelige arrangementer om året
Byggestart: 2023
Første forestilling Landestheater: september
2025
Sådan skal det kommende kulturhus i Slesvig se ud. Visualisering: ppp architekten + stadtplaner gmbh

har under hele forløbet givet
anledning til hårde debatter i
lokalsamfundet og i byrådet,
og helt enige er byrådsmedlemmerne da stadig ikke. Finansieringsplanen ser dog nu
stort set ud til at holde, selv
om der fortsat er et par hængepartier, fordi beslutningen
om yderligere støttemidler
fra forbunds- og delstatsregeringerne samt Slesvig-Flensborg Amt ikke er faldet på
plads. Julia Pfannkuch regner
dog med, at det vil ske endnu i denne måned. I alt er der
tale om 26,84 millioner euro,
der skal bruges på kulturhuset.
Byrådet har i sin tid bevilget 5,5 millioner euro, og
kommunens andel af omkostningerne skal ifølge finansieringsplanen øges med
3,58 millioner euro. Det skal
byrådet tage stilling til den
20. juni. Det resterende store
beløb sætter sig sammen af
penge fra amt, delstat, forbundsregeringen, sponsorater og Landestheater.
Bärbel Kahlund fra FWS
(frie vælgere) bad før afstemningen i kulturudvalget om
en lille pause for at rådføre
sig med sine partikollegaer,
og Peter Clausen fra SSW gav
udtryk for sit partis fortsatte
betænkeligheder med hensyn til blandt andet byens
budget, der fremover kommer til at blive belastet med
cirka 900.000 euro om året
for driften af kulturhuset.
Men både SSW og FWS stemte i sidste ende for projektet,
og det gjorde De Grønne og
SPD også.

RESÜMEE

Teaterchef Ute Lemm glæder sig over, at Landestheater om tre år igen vil have et spillested i
Slesvig, hvor alt kan lade sig gøre. Arkivfoto: Henrik Matzen

Nu ser det ud som om vi gøre det umulige
muligt.
Dr. Babette Tewes (De Grønne)

Ingen afvisning af
projektet
At CDU stemte blankt, skulle
ikke forstås som en afvisning
af projektet. Det understregede byrådsmedlem Rainer
Haulsen efter mødet over for
pressen. Partiets udvalgsmedlemmer ville dog ikke lægge
pres på partikollegerne i byrådet forud for den endelige
afstemning dér. I CDU er der
fortsat nogle, der har hoved-

pine med blik på byggeomkostningerne, som de frygter
vil stige endnu mere end antaget i finansieringsplanen.
Derfor vil de før den endelige
beslutning mødes med borgmesteren og kulturforvaltningen for at tale om nogle
detaljer.
Det vil dog ikke ændre på,
at kulturhuset vil blive bygget, vurderede Haulsen.
Forvaltningen fik i det he-

le taget stor ros fra udvalgsmedlemmerne for det store
arbejde, der er gjort for at få
projektet i gang og præsentere det i en overbevisende
form.
I en første reaktion på afstemningsresultatet var chefen for Landestheater, generalintendant Ute Lemm,
lykkelig over, at der nu sættes gang i byggeriet og at teatret dermed kan se frem til
om nogle år igen at have et
spillested i Slesvig, som kan
bruges til alle former for teater og koncerter. Kulturhuset
skal efter planen stå klar, før
teatersæsonen 2025/26 skydes i gang. Landestheater vil
så stå for 80 forestillinger om
året, mens »Heimat« vil byde
på 70 arrangementer. Des-

Das geplante »Kulturhaus auf der Freiheit«
in Schleswig nahm am
Mittwoch einen großen
Schritt in Richtung Realisierung, als der Kulturausschuss ohne Gegenstimmen für das Projekt
eintrat. Lediglich die vier
CDU-Mitglieder des Ausschusses enthielten sich
der Stimme, um ihren
Fraktionskollegen in der
Ratsversammlung nicht
vorzugreifen, wo es noch
Bedenken wegen der Finanzierung gibt. Nach
Einschätzung von Rainer
Haulsen (CDU) wird dies
aber letztendlich nicht
mehr den Bau des Kulturhauses verhindern. Generalintendantin Dr. Ute
Lemm zeigte sich nach
der Sitzung hocherfreut
darüber, dass das Landestheater ab der Saison
2025/26 auch in Schleswig wieder eine Spielstätte haben wird, wo alle Arten von Vorstellungen durchführbar sind.

uden regner man med syv
yderligere, selskabelige arrangementer om året.
Tidligere borgmester Arthur Christiansen, som i sin
tid var en drivende kraft bag
projektet »multikulturhus«,
var også glad for udvalgsmedlemmernes positive holdning.

