Ekonomiska argument för ny nationalscen för opera, dans och
musikteater.
Inkluderande: Ateljéer, verkstäder och magasin. Med andra ord ”allt under
ett tak”. Även Operahögskolan ingår.
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I ett renoverat och ombyggt operahus kommer inte ens hälften av de krav som operan själv har
ställt att kunna uppfyllas. I projekt MasthamnsOperan kan däremot alla dessa krav tillgodoses.
Dessutom kommer flytt- och stilleståndskostnader att minimeras.
En stängning av operan i 3-4 år kommer att medföra att publiken kommer att ha svårt att hitta
tillbaka till huset, vilket medför minskade recetter när väl huset öppnar igen.
I ett nytt hus kommer recetterna att öka. Medelrecetten per föreställning kommer att öka
eftersom alla ser hela scenen. Dessutom kommer antalet scener att öka. Bl.a. byggs en
utomhusscen för upp till 3000 platser.
Möjligheterna till produktionsutbyte med internationella operahus ökar också recetterna, liksom
direktutsändningar från föreställningar som ”pay per view”.
Egna restauranger skapar också intäkter.
Ett nytt hus kommer att vara öppet och attraktivt året runt.
Kostnader för ombyggnader av operahus är mycket svåra att beräkna. StaatsOper Berlin
kostade till exempel tre ggr så mycket som beräknat.
Alla experter som deltagit i kostnadsberäkningarna kan genomföra projektet enligt ovan om det
skulle bli verklighet.
Slutligen:
Projekt MasthamnsOperan kan genomföras i två etapper: först verkstäder, repsalar, magasin m.m. (det
östra blocket) och därefter resten av byggnaden, som även inrymmer Operahögskolan!

Stockholm den 7 juni 2018
MHO (MasthamnsOperan ideell förening)

