Drömmen om ett musikteaterhus – ett operahus –
vid Östersjöns vatten
Annons för projekt MasthamnsOperan
vid Östersjöns vatten

Vid Fåfängans fot
På vackraste platsen av alla -vid inloppet mot Gamla Stan
Där vill vi se rikets opera - som landmärke väckande häpnad
Mitt emot Waldemarsudde - i Stockholm, vårt lands huvudstad.
Ribban för operakonsten - måste få chansen att höjas.
Vyer må vidgas och bör - med bräddat koncept locka flera.
Inspirationer, visioner - kan flöda om vi bygger nytt.
Drama som kräver musik - behöver ett hem för sin tid.
Skapandeplatsen har hittats - den ligger vid Fåfängans fot.
Inga Lewenhaupt
f.d. ordförande i Masthamnsoperan, ideell förening
Hela dikten från 2012 finns att läsa på föreningens hemsida.
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Projekt MasthamnsOperan
Projekt Masthamnsoperan presenterar mer än en dröm eller en vision om ett nytt
musikteaterhus - det visar ett detaljerat, ekonomiskt genomförbart och funktionellt
hus - konstruerat inifrån och ut med ”allt under ett tak”, alltså inte bara scener
utan också ateljéer, verkstäder och magasin. Utöver detta barer, restauranger,
bibliotek, butiker och utställningsgalleri. Och en svindlande utsikt över stad och
vatten!
Projektet är utarbetat som underlag för ett slutligt utformande av arkitekt.

Är det klokt eller ens försvarbart att satsa 2 - 4 miljarder på att låsa in vår nationalscen för
opera, musikteater och balett i en byggnad som demonstrerar vårt historiska klassamhälle,
och där moderna arbetslivskrav inte går att förverkliga utan att i grunden förstöra den
fantastiska byggnaden från förra sekelskiftet vid Gustav Adolfs Torg.

Inte om det finns bättre alternativ inom samma ekonomi.
Projekt Masthamnsoperan har under lång tid och omsorgsfull projektperiod
arbetat fram ett förslag till ett nybygge vid inloppet till Stockholm på Södermalm.
Samtliga ambitioner och krav från verksamheten uppfylls här, samtidigt som ny och
kraftigt utökad publikkapacitet tillkommer, som en huvudsalong med 1400 (bra!!!) platser,
en kammarscen och utvecklingsscener, samt en amfiteater utomhus för 3000 åskådare.
Sverker Gawell, ordförande i Masthamnsoperan, ideell förening

Ulf Hedberg och Gunnar Steneby, upphovsmän

Utdrag ur Martin Nyström artikel i DN den 9 januari 2011 med
rubriken:

Vy från Skeppsbron
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Därför behöver Stockholm en ny opera - nu!
Visionen med Masthamnsoperan är också tankeväckande genom att
den så radikalt frångår idealet om det arkitektoniska ”spektakulära”,
det som bara vill göra oss till ännu mera åskådare i stället för deltagare.
Och att den utmanar 1900-talsmodernismens idéer om konstens
avskildhet och höghet, att den inte söker ”ta position” utan i stället vill
göra sig så disponibel som möjligt.

Stöd projekt MasthamnsOperan!
Bliv medlem: www.masthamnsoperan.se

