Sparbanken Blackbox
– ett samarbete för tillväxt och utveckling
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Sparbanken Blackbox – ett samarbete
för tillväxt och utveckling
Vara kommun uppför en ny konserthuslokal, en så kallad blackbox,
åt Vara Konserthus AB. Vara Konserthus AB har varit en framgångssaga under 15 år och tar nu steget vidare och utvecklar konserthusets verksamhet och lokaler till nästa generations scenkonst.
Sparbanken Blackbox invigs hösten 2019.
Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Vara kommun och Vara Konserthus
AB gör denna resa tillsammans för alla som bor i, verkar i och
besöker vår bygd. Sparbankstiftelsen Skaraborg donerar 20 mnkr
till Vara kommun för uppförandet av blackboxen. Mellan Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Vara Konserthus AB har ett samarbetsavtal ingåtts om 2 mnkr. Blackboxen kommer att kallas och
marknadsföras med namnet Sparbanken Blackbox.
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Kultur som metod för tillväxt
och utveckling

ter för tillväxt och utveckling. Projektet omfattar en utbyggnad av
Lagmansgymnasiet, etablering av en gymnasial friskola och att bygga en ny konserthuslokal – en så kallad blackbox. Vidare innefattar
projektet även bostadsbyggnation och att skapa förutsättningar
för en hotelletablering i området.

Vara kommun har sedan lång tid tillbaka arbetat med kulturen
som metod för tillväxt och utveckling. Det är mot den bakgrunden som Vara Konserthus utvecklades. Och det är med den
utgångspunkten Vara kommun nu ”växer till” och ”vecklar ut” det
som har varit och kommer att vara en av de viktiga tillväxtfaktorerna i regionen – bildnings- och kulturklustret Sprinten.
Att utveckla kvarteret Sprinten innebär att skapa en mötesplats
för bildning och kultur för studenter, besökare och invånare i alla
åldrar. En mötesplats som möter framtidens krav och behov och
där utgångspunkten är att med kultur och bildning skapa möjlighe-

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund har en omfattande
studie gjorts (Strukturbild Skaraborg) för att utröna vilka faktorer som är viktiga för att locka människor till att bo och verka i
vår bygd. Tillgång till kompetens liksom tillgången på natur- och
besöksmål, möjlighet att bosätta sig på landsbygden med närhet
till staden, tillgång till attraktiva boenden och tillgången till kulturell
verksamhet. Här spelar Vara Konserthus en viktig roll – inte bara
för Vara kommun – utan för hela Skaraborg och dess närhet.
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Om Vara Konserthus AB
I en perfekt mittpunkt i Västra Götaland ligger Vara Konserthus.
Med ett brett kulturellt utbud inom dans, teater och musik kommer varje år över 70 000 besökare till konserthuset för att uppleva scenkonst. Vara Konserthus är ett helägt kommunalt bolag som
bedriver och utvecklar scenkonst och erbjuder invånare från hela
Skaraborg, i alla åldrar, kulturella upplevelser inom alla scenkonstområden. För att stärka kulturens roll i kommunen samverkar
konserthuset med det lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet.
Vara Konserthus arrangerar också många möten och kulturkonferenser.
Sedan invigningen av konserthuset år 2003 har verksamheten haft
en dynamisk utveckling. I starten av verksamheten var ambitionen
att arrangera 1 - 2 föreställningar i veckan under högsäsong. Med
tiden har målsättningarna ändrats och antalet föreställningar och
konferenser har ökat markant. Under 2017 arrangerade Vara Konserthus 186 offentliga föreställningar och 189 konferenser. I och
med den expansiva utveckling konserthuset haft finns en primär
begränsning beträffande lokaler.
Styrelsens ordförande är Sture Carlsson och VD är Staffan
Becker.

sid 5

Utveckling med Sparbanken Blackbox
Med Sparbanken Blackbox kommer Vara Konserthus kunna
arrangera en rad nya typer av föreställningar, konserter och event.
Den nya lokalen med sitt platta golv, generösa takhöjd och teleskopläktare erbjuder en stor flexibilitet och kan snabbt ställas om
beroende på aktivitet. För Vara Konserthus innebär satsningen
en möjlighet att utveckla och stärka verksamheten för framtiden
inom såväl scenkonsten som inom konferensområdet. Sparbanken
blackbox kommer att bli en unik arena. I Skaraborg med omnejd
finns inga liknande eller motsvarande lokaler.
Idag kommer artisternas inkomster i allt högre utsträckning från
turnéer. Dessa turnéer ska på ett effektivt sätt möta en så stor
publik som möjligt för att finansiera en kostsam turnéverksamhet.
Turnéer har på så sätt ersatt intäkterna från skiv- och CD-försäljningen som försvann när billiga streaming-tjänster blev tillgängliga.
Mot bakgrund av denna utveckling lägger produktionsbolag och
artister upp sina turnérutter för att få en så stor artistisk och
ekonomisk utdelning som möjligt. I och med denna utveckling har
spelplatsernas storlek blivit en allt viktigare fråga.
En scenlokal av det här slaget innebär också att Vara kommun/
koncern kan tillmötesgå önskemål uttryckta av kommunens invånare i den senaste medborgarundersökningen, nämligen att satsa
på ett större kulturutbud/fritidsaktiviteter för yngre vuxna.
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BARN & UNGA
Med ett särskilt fokus på barn och ungdom arrangerar Vara Konserthus varje år ett stort antal föreställningar för skolbarn i Vara
kommun men även för barn i skolor från närliggande kommuner.
Utöver det arrangeras minst sex familjelördagar med föreställningar och aktiviteter för alla åldrar. En blackbox innebär helt nya möjligheter i samband med familjelördagarna där det flexibla rummet
kan möta olika aktiviteters behov. Den nya lokalen kommer också
att ge helt nya möjligheter avseende möten mellan professionella
utövare och unga människor inom alla de scenkonstområden som
konserthuset presenterar.
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RESIDENSARTISTER
Konserthuset samarbetar även med flera husartister, så kallade
residensartister. Residensverksamheten syftar till att ge artister
förutsättningar att skapa nya föreställningar. Genom att ställa vissa
resurser till förfogande så som producent, produktionsmedel och
annat ges möjligheter till att skapa nya produktioner och föreställningar. Produktionerna spelas i Vara och går ofta sedan ut på turné
till andra orter i Skaraborg. Residensverksamheten som blivit
nationellt uppmärksammad bidrar till att stärka Vara Konserthus
nationella renommé.
Repetitionsperioder i Sparbanken Blackbox skapar nya förutsättningar för möten mellan etablerade artister och unga utövare.
Deltagandeverksamheten och samverkansmöjligheterna med
Lagmansgymnasiet, kulturskolan och andra utbildningar kommer
genom detta att öka.
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KONSERTER
Med en kapacitet på upp till 1000 stående personer i Sparbanken
Blackbox kan större turnéproduktioner uppträda i Vara Konserthus. Konserthusets Stora salen med sina 517 platser sätter
en begränsning i ekonomi och därmed också vilka artister som
är möjliga att få till konserthuset. Den nya kapaciteten möter
musikbranschens utveckling med behov av större publik till varje
spelplats. Den nya lokalen betyder också att Vara Konserthus kan
genomföra arrangemang som lockar unga vuxna, en publikgrupp
som annars inte så ofta besöker konserthus i landet.
KAMMARMUSIK
Sparbanken Blackbox öppnar för möjligheten till konserter och
föreställningar av experimentell art. Det gäller inte minst kammarmusiken som kan få ett mer intimt möte mellan artister och
publik. Det kommer också att förstärkas med publikens placering och ljussättning av lokalen. Förhoppningen är att presentera
kammarmusik på ett nytt och mer intimt sätt som blir unikt och
personligt för Vara Konserthus.
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TEATER

DANS

I de flesta fall kommer teaterföreställningarna även i framtiden äga
rum i Stora salen. Scenens utformning och tekniska förutsättningar passar det stora flertalet uppsättningar som kommer till Vara
Konserthus. Däremot innebär en blackbox att nycirkusgrupper
som t.ex. Cirkus Cirkör kan repetera på plats, ge föreställningar
och genomföra workshops med ungdomar.

Vara Konserthus har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen
att främja den professionella dansen i regionen. Det uppdraget
har utökats sedan 2016 och innebär att konserthuset ger 8 - 9
föreställningar varje år. Genom samarbete med Dans- och Teaterfestivalen i Göteborg kan konserthuset presentera internationellt
framstående danskompanier. Vara Konserthus samarbetar med
estetutbildningarna i närområdet och dessa elever ser föreställningarna genom de abonnemang som konserthuset erbjuder. När
Sparbanken Blackbox är på plats kommer samarbetet med utbildningarna kunna fördjupas ytterligare med möten mellan unga
utövare och professionella dansare.

sid 10

KONFERENS
Vara Konserthus arrangera uppemot 200 konferenser varje
år. Under de senaste åren har efterfrågan på konferenser med
många deltagare ökat markant. Med Sparbanken Blackbox kan
konserthuset möta kundernas önskemål och krav på utformning
och tekniska lösningar. Den nya lokalen kommer med lätthet kunna ställas om för att arrangera mässor av olika slag.
BANKETT
Sparbanken Blackbox lämpar sig utmärkt för att arrangera banketter av olika slag. Med upp till 450 sittande matgäster kan banketter hållas. Närheten till köket gör att alla förutsättningar finns för
att logistiskt hantera stora volymer av människor med mat och
underhållning.
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Sparbanken Skaraborg bidrar med 22
miljoner kronor till Sparbanken Blackbox – tillsammans för tillväxt och utveckling
De totala utgifterna för byggnationen av Sparbanken Blackbox
uppgår till 85 mnkr, och innefattar förutom själva arenan tre loger,
förråd, foajé med tillhörande toaletter och garderob. Kommunfullmäktige har avsatt 63 mnkr för projektets genomförande.
Sparbanken Skaraborg bidrar, genom Sparbanksstiftelsen, med 20
miljoner kronor för utbyggnaden av Sparbanken Blackbox.
Dessutom avsätts 2 mnkr för utveckling av verksamheten i Sparbanken Blackbox.
Sparbanksstiftelsen Skaraborg arbetar strategiskt genom driva
tillväxt och utveckling inom bankens område. Utvecklingsinsatserna inom Sprinten ligger väl i linje väl i linje med stiftelsens stadgar
där det framgår att förutom att främja sparsamhet även verka för
att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Utvecklingen av Sparbanken Blackbox bidrar till tillväxt och utveckling för
hela bankens område och syftar till att fler människor väljer att bo,

verka och besöka vår bygd.
Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Vara kommun och Vara Konserthus
AB ser fram emot samarbetet.
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Sparbanken Blackbox
– ett samarbetsprojekt med synergier

(inklusive ljud- och ljusanläggning) utan kostnad. Sparbanken
Skaraborg står för övriga kostnader i samband med arrangemanget.
5. Arrangera ett evenemang per år för sin egen personal och/
eller kunder. Konserthuset ska därvid tillhandahålla blackboxen
utan kostnad (inklusive ljud- och ljusanläggning). Sparbanken
Skaraborg står för övriga kostnader i samband med arrangemanget.

Ett samarbetsavtal på 15 år är tecknat mellan Vara Konserthus
AB och Sparbanksstiftelsen Skaraborg Avtalet omfattar 2 miljoner
kronor och innehåller i huvudsak följande:
1. Blackboxen kommer att heta Sparbanken blackbox. Två skyltar
kommer att sättas upp i olika väderstreck högst upp på blackboxens utsida.
2. Sparbanken Blackbox logotype kommer att exponeras i de
olika tryckta och digitala marknadsföringsinsatser som sker,
i nuläget genom att exempelvis marknadsföras i det tryckta
programbladet som skickas ut två gånger per år, synliggörande
på den digitala tavlan vid entrén vid konserthuset samt exponering på kommunens digitala skyltar vid E20.
3. Sparbanken erhåller 6 biljetter kostnadsfritt till alla arrangemang i konserthuset där Vara Konserthus står som avsändare.
4. Arrangera ett evenemang per år för besökare från Essunga,
Skara Götene och Vara kommuner, där de kan ta del av kulturutbudet. Konserthuset ska därvid tillhandahålla blackboxen

sid 13

