
Sådan kommer facaden ud mod det nuværende Mæketorvet til at se ud, når udvidelsen af teatret
er frdig i maj næste år. Til den tid er det iøvrigt også planen at give torvet navnendring til
Teatertorvet.

Teaterdirektør Frank Panduro (tv), borgmester Henning Jensen og kulturudvalgsformand Hans
Jakob Larsen (th ) havde deres mas med at få hul på den stenede jord. Godt gravkoen er opfundet.
Den havde allerede gjort det grove arbejde i baggrunden. (Foto: Lars Juul)

Sidste stik pa teatret
Hvor byggestarter

normalt bliver marke-
ret med et forste spade-
stik, så blev starten på
anden etape af Horsens
Ny Teater i går marke-
ret med et sidste spade-
stik. Forklaring: Eta-
pen bliver den sidste,
og derfor ma det sam-
me jo gælde spadestik-
ket.

Det var borgmester Hen-
ning Jensen, kulturudvalgs-
formand Hans Jakob Larsen
og teaterdirektør Frank Pan-
duro, der håndterede spader-
ne pa pladsen ud mod

Mælketorvet, som til sin tid kommer
til at danne ramme om tilbyg-
ningen og teatrets nye hoved-
indgang.

De omkring 20 politikere,
embedsmænd og andre invite-
rede kunne konstatere, at det
ikke blev til så meget med gra-
veriet. Dertil var jorden for
fyldt med sten.

Til alt held er gravkoen op-
fundet, og den har allerede
været i gang pa stedet. Fak-
tisk er hele grunden under ud-
videlsen for længst gravet ud,
fordi det gælder om at fa lavet
så meget jordarbejde som mu-
ligt, inden vinteren sætter
ind.

De regntunge skyer slap en

lille tår af og til, så gæsterne
trak inden doe for at holde
dåbs-talerne over det nye pro-
jekt.

Det har slået gnister
Her sagde borgmester Hen-

ning Jensen rent ud, at pro-
jektet ikke er kommet til ver-
den uden

fødselsvanskeligheder.

Blandt andet matte Hor-
sens Byråd så sent som for en
måned siden træde til og
for-høje sit årlige rente- og af-
dragsfrie Iån til teatret fra 2,5
til 3,5 mill. kr. og øge det

årlige drifts-tilskud med 875.000
kr.

- Det har gnistret ind imel-
lem, som borgmesteren ud-
trykte det - uden dog at kom-

me ind pa, hvem der i mere
overført betydning har taget
det sidste stik.

Skatteyderne har
fuld forstâelse

Alligevel var det en stolt
borgmester, der kunne give
anden etape et par ord med på
vejen:

- Skatteborgerne har fuld
forstâelse for, at kommunen
trader hjælpende til i

sådanne situationer.
- Jeg tror, aktiviteterne her

vil blive pa et meget højt ni-
veau. Også så højt, at teatret
kan konkurrere med de kul-
turcentre, der dukker op an-
dre steder.

- Horsens bevarer ikke blot
sin kulturposition med det
her byggeri. Positionen bliver
også udbygget, sagde Henning
Jensen.

Flere end Kolding
Dagens anden taler var

tea-terdirektør Frank Panduro,
og han kom også ind pa det
med økonomien:

- Vi ma nok erkende, at der
ikke er de store penge i kultur.
Og den reelle billetpris vil bli-
ve for høj, hvis folk skulle be-
tale den. Derfor tror jeg ikke,
en kommune har råd til at sige
nej til at state et projekt som
det her, sagde direktøren, som
i øvrigt spåede teatret en lys
fremtid.

- Tag bare en dag som i dag.
Vi har haft udsolgt de seneste
10 dage, og der er udsolgt de
naste 10 dage frem. Og alene
det første ar havde vi 223 ar-
rangementer. Det er langt fle-
re end for eksempel i Kolding,
fremhævede han.

Lige så pænt
ude som inde

Anden etape betyder, som
Frank Panduro udtrykte det,
at teatret langt om længe bli-
ver lige så pant udvendigt

som indvendigt.
Den er pa 1000 kvm, som

foruden den nye indgang
kommer til at rumme en ny
sal med plads til 160 tilskuere,
cafe, køkken, toiletter, garde-
robe, kontorer,

omklædnings-faciliteter til persona-

let, og prisen skønnes at blive
11 mill. kr.

Udvidelsen vil ifølge planen
stå færdig den 15. maj, og her
bliver der en stor indvielse.
Også større end indvielsen af
den første etape, lover Frank
Panduro. (jala)

Vil invitere
dronningen til
indvielsen

Horsens kommune agter at invitere Dron-
ning Margrethe til at overvære indvielsen af
Horsens Ny Teater, når den anden etape af
teatret er færdig til maj næste fir.

Det afslørede borgmester Henning Jensen (S), da han i
gar holdt tale i forbindelse med igangsætningen af anden
etape.

- Denne herlige dag vil kun blive overskygget af den dag
i maj, hvor vi kan indvi hele teatret.

- I den forbindelse skal det ikke skorte pa forsøg pa at
invitere Dronning Margrethe til at overvære begivenhe-
den. Der skal i hvert tilfælde tilgå hende en indbydelse,
som borgmesteren udtrykte det under sin tale. (jala)
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