ÄSKANDE OM BIDRAGSHÖJNING FÖR OMBYGGNAD
AV MALMÖ STADSTEATERS HUVUDSCEN HIPP
Genom att flytta Hipps huvudingång till Kalendegatan, skapa ett helt nytt teaterkafé, bygga
om salong- och scen samt skapa en plats för pedagogik kommer vi stärka vår identitet och
närvaro i staden, ge bättre service till vår publik, erbjuda 80 fler publikplatser med bättre
sikt och hörbarhet samt stärka vår pedagogiska verksamhet för att nå fler skolbarn.
Ombyggnadens övergripande syfte är att göra teatern tillgänglig för alla och öppen för fler
samtidigt som vi bevarar husets ursprungliga själ som kulturell mötesplats för invånarna.

Huvudentrén flyttas ut till Kalendegatan. Man når salongen via det nya kombinerade kafé- och biljettkontoret

BAKGRUND
Efter en förstudie gjord på initiativ av Malmö Stadsteater har Stadsfastigheter tagit fram en
kostnadsberäkning för renovering och ombyggnad av Malmö Stadsteaters huvudscen Hipp.
Ombyggnadsförslaget är framtaget av de internationellt prisbelönta teaterarkitekterna Haworth
& Thompkins i nära dialog med Malmö Stadsteater och Stadsfastigheter. Förstudien syftade till
att lösa fyra huvudsakliga problemområden som Malmö Stadsteater tampats med under många
år.
Vi vill vara en öppen mötesplats
Malmö Stadsteater har som målsättning att sänka trösklarna till kulturupplevelsen och då
behöver lokalerna hjälpa till, inte som nu motarbeta syftet. I Malmö Stadsteaters
styrelses mål står: ”Teatern skall verka för att föreställnings besöket blir en total upplevelse
som tillgodoser olika behov och intressen. Att gå på teater är en social aktivitet och de flesta
människor vill inte gå ifrån en föreställning opratade. Med stor nyfikenhet skall teatern ta sig
an frågan om nya publikgrupper och deras behov.” Trots att föreställningarna på Hipp
under 2018 hade en hög beläggningsgrad finns det stor potential att vara relevanta för
många fler än de vi når idag. Teatern behöver då en lättillgänglig entré, tydlig exponering
mot gatan och öppnas upp så att fler malmöbor känner sig välkomna att komma in.
Många vet inte att Sveriges tredje största stadsteater finns bakom Restaurang Hipp
eftersom teatern inte syns från Kalendegatan. Teaterfoajén har för liten kapacitet i
förhållande till teatersalongen. Foajén är ursprungligen tänkt som en publikgång, då det
är restaurangen som är ämnad för teaterns publikutrymme. Restaurangen är dock ett
fristående privat företag som sällan har öppet när teatern har föreställningar. Därmed
ryms inte teaterns publik i de egna lokalerna. Publiken behöver en plats att samtala och
mötas innan och efter föreställningen. Malmö Stadsteater kan idag inte erbjuda sin publik
den service som man som besökare förväntar sig av ett modernt teaterhus. Lokalerna
erbjuder istället en exkluderande miljö – det är svårt att hitta in, besöket är inte socialt
baserat, utan enbart koncentrerat till den konstnärliga upplevelsen.
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Vi måste renovera huset.
Sedan Hipp byggdes om från kyrka till att bli teater igen år 1993 har visst underhåll gjorts,
men det finns ett omfattande renoveringsbehov. Till exempel är salongen sliten,
trätrapporna skavda och stolarna är nedslitna och behöver bytas ut. Det finns i nuläget
stora problem med skymd sikt. Salongen rymmer totalt 430 personer, men 50 av dessa
platser är placerade bakom pelare, så enbart 380 platser kan säljas.
Vi är skyldiga att följa lagen om tillgänglighet.
Malmö Stadsteater har, tillsammans med Stadsfastigheter, åtgärdat enkelt avhjälpta
hinder för att tillgängliggöra lokalerna på Hipp för rörelsehindrade. Trots detta finns det
idag tre publika områden som inte är tillgängliga eller svårtillgängliga för rullstolsburna:
1.

Det finns ingen möjlighet att göra ett besök i biljettkassan, vilket är den enda
lokal man ser och kan nå från gatan.
2. Vid de tillfällen Restaurang Hipp endast har öppet i nedre baren finns det
ingen möjlighet att besöka serveringen på grund av en trappa.
3. Det är väldigt svårt och omständligt för rörelsehindrade barn och unga att ta
sig upp till vår barn- och ungdomsscen Studion. Det kräver extra personal, då
man antingen måste lyfta en tung ramp eller behöver ta en annan ingång på
grund av hindrande trappsteg.
Vi behöver en plats för pedagogik.
Unga Malmö Stadsteater har en framgångsrik och omfattande pedagogisk verksamhet,
men det saknas en dedikerad lokal för workshops och teaterkurser. I dagsläget används
bland annat teaterns mötesrum för pedagogik med skolklasser vilket är begränsande för
såväl pedagogerna som för den övriga teaterverksamheten.

VAD SKULLE EN OMBYGGNAD INNEBÄRA?
Ombyggnadens främsta syfte är att göra teatern tillgänglig för alla och öppen för fler samtidigt
som vi bevarar husets ursprungliga själ som kulturell mötesplats för malmöborna.
Arkitektförslaget innefattar följande åtgärder:
Teaterkafé och en ny entré. Teaterns entré flyttas ut mot Kalendegatan för att göra
stadsmiljön mer levande och tillgängligheten bättre. En av de nuvarande
butikslokalerna förvandlas till kafé och biljettkassa samt huvudentré till teatern.
Genom att anställa en kafé- och eventansvarig säkerställes att vi kan erbjuda
publiken en hög servicenivå i samband med föreställningar och ett öppnare
teaterhus. Kaféet är tänkt att ha öppet under dagtid även för icke-teaterbesökare.
Större foajé och en ny offentlig miljö på innergården. Foajén utökas i storlek samt
förbinds med kaféet genom en nybyggd länkbyggnad så att den vackra innergården
blir tillgänglig året runt för allmänheten. På innergården finns även möjlighet att
bygga en mindre utomhusscen och en uteservering.
Ett tillgängligt hus. I och med ombyggnaden säkras att alla teaterns publika lokaler
tillgänglighetsanpassas och vi kan tillgodose de olika publikgruppernas behov och
intressen. Härmed får vi möjlighet att leva upp till de grundläggande kraven i lagen
om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.
Salong med fler och bättre platser. Med en helt ny salongsutformning
komprimeras publikplatserna i enlighet med hur salongen fungerade ursprungligen
för att ge publiken betydligt bättre siktvinklar och kontakt med det som sker på
scenen. Stolarna placeras tätare och brantare i rummet och därför ryms fler
sittplatser innanför pelarna. Det gör att teatern får möjlighet att sälja cirka 80 fler
platser per föreställning. Ytterligare en balkong tillförs. Att salongen blir brantare
frigör utrymme att bygga ut foajén, som ligger undertill. Akustiken förbättras och
salongen får en utformning som möjliggör en bättre och intimare teaterupplevelse.
Scenen anpassas bättre för talteater, men kommer fortsättningsvis även att vara
flexibel för att även kunna rymma till exempel nycirkus.
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Ett rum för delaktighet. I ombyggnadsförslaget gagnas gruppen barn och unga
(BoU) genom en centralt placerad, dedikerad lokal för teaterpedagogisk verksamhet,
som idag helt saknas. Lokalens placering är i nuvarande biljettkassa, med ingång och
synlighet från Kalendegatan. Unga Malmö Stadsteater vill öka tillgängligheten för
barn och unga genom att skapa ett rum för delaktighet och konstnärliga samarbeten.
Rummet möjliggör laboratorieverksamhet med fria grupper och organisationer för
utforskande kring nya metoder. Genom att tillföra resurser till utökad pedagogisk
verksamhet kommer Malmö Stadsteater att kunna nå cirka 2 000 fler barn, som ett
led i vår ambition att nå ut till alla Malmös grundskoleelever med teaterpedagogik.
ÄSKANDE
Malmö Stadsteater äskar en årlig bidragshöjning om 7,6 miljoner kr fördelat enligt nedan:
Hyreshöjning byggnation
- inkl. utökad hyresyta
Kafé- och eventansvarig
- kafédelen finansierad av kaféverksamhet
Resurser för utökad BoU-verksamhet

6,6 Mnkr
0,7 Mnkr
-0,4 Mnkr
0,7 Mnkr
7,6 Mnkr

Äskandet avser utbetalning med 7,6 Mnkr per från och med 1 januari 2022 och därefter löpande
med uppräkning för löne- och kostnadskompensation.
De ombyggda lokalerna beräknas tas i bruk den 1 maj 2022. Det innebär att det första året
belastar verksamheten med hyra under 8 månader med 5 Mnkr och resterande 2,6 Mnkr används
för investeringar i teaterteknik och inventarier till ny scen, foajé, kafé (länkbyggnad) och
pedagogikrum.
Under ombyggnadstiden 2021/2022 avser teatern producera föreställningar utanför Hipp då ju
Hipps scen inte kan användas. Detta medför extra kostnader, vilka beräknas bli 2,5-3 Mnkr. Det
gäller huvudsakligen hyra av lokaler och teknik. Malmö Stadsteater avser finansiera dessa extra
kostnader med bolagets egna kapital.
Tidsplan
Förutsatt att bidragshöjningen beviljas och Stadsfastigheters investering godkänns senast
november 2019 kan ombyggnationen komma igång till sommaren 2021. Malmö Stadsteater kan
då återinviga Hipp i de nya lokalerna efter sommaren 2022.

Malmö Stadsteaters Styrelse – 2019-06-10
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BILAGA - IDÉSKISSER GJORDA AV HAWORTH & THOMPKINS

I det nya kaféet ryms bar och servering för publiken i samband med föreställningar tillsammans med informationsdisk med
biljettförsäljning

Hippodromens vackra innergård öppnas
upp för Malmöborna. Den nya
länkbyggnaden kopplar ihop kaféet med
den nya förbättrade foajén.
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När vädret tillåter kan dörrarna öppnas upp med möjlighet till uteservering på innergården. Den vinterbonade
länkbyggnaden förses med enklare teaterteknik för att möjliggöra mindre teaterföreställningar

Hipps scen och salong får en helt ny utformning som ger publiken en intimare och mer kollektiv teaterupplevelse.
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