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Motion – Ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur Ljungby kommun
kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin verksamhet, och därmed
få sin hemvist i Ljungby kommun.
Ärendet
Vänsterpartiet lämnade i november 2014 in en motion till kommunstyrelsen om
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och
byggnämnden utreda hur Ljungby kommun kan bidra till att Smålandsoperan
kan få lokaler för sin verksamhet, och därmed få sin hemvist i Ljungby
kommun. Förvaltningarna har tillsammans träffat Smålandsoperan för att få mer
information om operans lokalbehov.
Smålandsoperan AB är ett nystartat operasällskap med uppgift att sprida
operakonst med kvalitet i Småland men även i omgivande regioner.
Smålandsoperans vision är att opera ska bli lättillgängligt och något som
människor i alla åldrar, i alla samhällsgrupper kan njuta av. Idag finns inget
operahus i Småland, utan smålänningarna är hänvisade till turnerande
operasällskap eller att resa till storstadsregionerna för att uppleva opera.
Smålandsoperan vill nå människorna där de bor genom att ge kontinuerliga,
högkvalitativa operaföreställningar i Småland. Smålandsoperan ger gärna
operaföreställningar på landsbygden, företrädelsevis i miljöer som kan bidra till
föreställningen.
Smålandsoperan vill skapa arbetstillfällen för professionella musiker och
sångare i Småland och har även visioner för att utveckla verksamheten till att
omfatta verksamheter för barn och ungdomar genom att bland annat arrangera
musikläger, få in dans som en del av verksamheten samt erbjuda företagsevent
där opera kan kombineras med mat. Smålandsoperan skulle gärna se Ljungby
kommun som sin fasta bas. Det geografiska läget är perfekt. Kommunens
näringsliv kan öppna upp för många spännande samarbeten och storleksmässigt
är Ljungby kommun lagom stor för att lätt skapa kontakter och nätverk. Operan
ser även en stor fördel i att Ljungbergmuseet och Sagomuseet finns i kommunen
vilka operan ser som givna samarbetspartners.
Smålandsoperan har ambition att växa och vill i framtiden kunna ge både
turnerande operaföreställningar såväl som föreställningar på en fast plats.
Lokalbehovet som är närmast förestående i tid är att hitta en lokal där operans
kör, 22 personer, kan öva. Målet är att lokalfrågan för kören löses under hösten
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2015. Under hösten 2015 behöver operan även hitta ett förråd för läktarna som
kommer att användas i den turnerande verksamheten.
Inom 3 år önskar Smålandsoperan hitta mer fasta lokaler med scen, på sikt gärna
i form av en black box, på vilken operan kan ge regelbundna uppträdanden. I
direkt anslutning till en scen skulle operan vilja ha en kontorslokal för operans
administration, mindre lokaler för möten och repetitioner, omklädningsrum,
förrådsutrymmen för kulisser och läktare till den turnerande verksamheten,
lokaler som kan användas till instrument- och kostymförråd samt en verkstad för
scenbygge.
Att möjliggöra för Smålandsoperan att hitta sin fasta punkt i Ljungby kommun
innebära mycket positivt för kommunen. Smålandsoperan skulle kunna bli en
naturlig del i kulturutbudet, till gagn både för kommuninvånare och hitresta
operabesökare. Kulturutbudet och kulturlivet breddas, inte bara med
operaföreställningar utan även genom aktiviteter och arrangemang i de nätverk
med andra aktörer, både ideella och kommersiella, som Smålandsoperan har för
avsikt att skapa. Att kunna härbärgera ett så unikt kulturinslag som opera, vilket
är få kommuner förunnat, skulle säkerligen ge avtryck i marknadsföringen av
Ljungby kommun, locka fler besökare hit, vilket innebär positiva vinster för
besöksnäringen. Många studier visar att ett rikt kulturliv med många
kulturaktörer gör en kommun mer attraktiv för människor att bo, leva i, besöka
och flytta till samt kan väga tungt då företag väljer orter att etablera sig i.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till 2015 i samråd med
Smålandsoperan hitta en lokal där kören kan öva samt en förrådslokal för
operans läktare. Förvaltningen får också uppdraget att ta med Smålandsoperan i
utvecklingen av lokalerna på Grand, samt i förlängningen även utvecklingen av
kvarteret Aspebacken.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till 2015 i samråd med
Smålandsoperan hitta en lokal där kören kan öva samt en förrådslokal för
operans läktare. Förvaltningen får också uppdraget att ta med Smålandsoperan i
utvecklingen av lokalerna på Grand, samt i förlängningen även utvecklingen av
kvarteret Aspebacken.
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