Støtteerklæring for en renovering af Østre Kapel
Kongens Enghave Lokaludvalg har siden sin Bydelsplan fra 2010 haft et ønske om en
renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegård og en indretning af bygningen til
helårskulturinstitution. Bygningen af Holger Jacobsen fra 1913 er kendt
bevaringsværdig, men den har stået ubenyttet og forsømt i henved 70 år. Denne
arkitektoniske perle fortjener en mere fremtrædende rolle, og vi finder den egnet som
et center for kulturaktiviteter. Kongens Enghave har et stort udækket behov for
kulturudbud, idet bydelens indbyggertal er fordoblet i løbet af de seneste 15 år som
følge af omfattende nyopførte boligkvarterer.
Kongens Enghave Lokaludvalg har fulgt Sydhavn Teater siden etableringen for fem år
siden med stor interesse, og vi er stadig yderst positive overfor dette og dets initiativ
med Østre Kapel. I den forløbne tid har teatret udvist meget stor opfindsomhed og
initiativrigdom, og gjort Sydhavn Teater til en dynamisk og innovativ scene. Vi mener
det er velfortjent, at teatret har opnået status som ”Lille storbyteater”. Sydhavn Teater
har vist stort lokalt engagement til gavn for bydelen, hvilket vi er meget glade for.
Teatret har også markeret sig bemærkelsesværdigt i det Københavnske teaterliv med
flotte anmeldelser, og det har et godt netværk i det øvrige Danmark, og indgår i en
international interaktion med scenetalenter i store dele af Europa.
Sydhavn Teaters største udfordring på nuværende tidspunkt er vel at finde et egnet
fast spillested, da det hidtil har været nødt til at opføre stykker under særdeles
primitive forhold. Et fast spillested vil kunne frigøre ressourcer, som teatret kan
anvende kreativt i sin produktion, og det vil sikre scenearbejderne rimelige
arbejdsvilkår.
Sydhavn Teater virker til gavn for såvel bydelen som for det københavnske teaterliv,
og vi ser meget gerne, at det får mulighed for at etablere sig med et fast spillested i
Østre Kapel.
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