Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
Podstawowym zadaniem projektu jest kompleksowa przebudowa i modernizacja budynku
Teatru oraz przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm i wymogów oraz potrzeb
współczesnego odbiorcy. Modernizacja infrastruktury instytucji przyczyni się do umocnienia
teatru jako miejsca prezentacji spuścizny artystycznej.
Głównym zakresem projektu są prace infrastrukturalne:
1.Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru;
Obecny system wentylacji nie spełnia współczesnych standardów, wymagań higienicznosanitarnych i komfortu cieplnego oraz mikroklimatu pomieszczeń. Dlatego jednym z celów
projektu jest także poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności
energetycznej systemu wentylacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji obejmować będzie: Dużą Scenę, Małą Scenę,
Bunkier oraz foyer teatru i hole.
2. Przebudowa głównej fasady Teatru z przyległym otoczeniem oraz
pomieszczenia na Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze;
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Aktualnie wejście dla widzów usytuowane jest w granicy działki, a przyległy teren należy do
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, której organizatorem jest Miasto Opole. Przebudowa
wejścia, likwidacja fosy i budowa tarasów pozwoli na zwiększenie dostępności infrastruktury
Teatru, tak by stała się bardziej otwarta dla uczestników życia kulturalnego i tym samym
zwiększy dostępność do nowych wejść budynku. Dopełnieniem nowego wizerunku instytucji
będzie modernizacja i przebudowa elewacji frontowej budynku uwzględniająca nowoczesne
elementy identyfikacji wizualnej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rozszerzenia działalności artystycznej o innowacyjne
rozwiązania kulturalne, nieodzownym staje się przekształcenie i dostosowanie części
pomieszczeń do prowadzenia działań edukacyjno- warsztatowych. Stworzone zostanie
Centrum Edukacji Kulturalnej, będące nowoczesną bazą działań artystycznych dostosowaną
do potrzeb współczesnego twórcy i odbiorcy kultury.

3.Modernizacja systemu elektroakustycznego
oświetleniowego małej sceny;
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Zmodernizowany zostanie m.in. park akustyczny i oświetleniowy - istniejąca infrastruktura
scen Teatru jest przestarzała, przez co nie wszystkie wizje artystyczne są możliwe do
realizacji.
Przeprowadzenie inwestycji i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych będzie
skutkować energooszczędnością, realnym stanie się przystosowanie budynku do nowych
form uczestnictwa w kulturze, a także przyczyni się to do rozwoju oferty kulturalnej.

4. Przebudowa i modernizacja istniejącego zasilania budynku.
Zmodernizowane zostanie również zasilanie główne budynku Teatru. W chwili obecnej
rozdzielnia RG zasilana jest z jednego transformatora o mocy 400 kVA. Podłączenie nowych
obwodów elektroakustyki oświetlenia scen klimatyzacji i wentylacji będzie wymagało
uruchomienie drugiego transformatora w stacji transformatorowej „Teatr”. Taki układ
zasilania pozwoli na wykonanie automatyki SZR samoczynnego zasilania rezerwowego. Dla
takiego układu zaprojektowano wydzielenie obwodów nie wymagających zasilania
rezerwowego za pomocą wyłączników dzielące dwie sekcje zasilające.
Planowane koszty projektu:
Koszty całkowite 20 522 725,01 zł
Koszty kwalifikowalne – 16 766 631,72 zł
EFRR – dofinansowanie – 14 249 960,30 zł
Wkład własny został zagwarantowany przez organizatora Teatru – Zarząd Województwa
Opolskiego – 6 272 764,71 zł

Zaplanowane terminy realizacji zadania:
- ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy - I kwartał 2018,
- rozpoczęcie prac – robót budowlanych od czerwca 2018 – do końca 2020, wg określonego
harmonogramu realizacji robót, który umożliwi funkcjonowanie Jednostki i prowadzenia jej
działalności statutowej bez szkody dla widza.

W dniu 24.10.2017 roku została podjęta decyzja w sprawie przyznania dofinansowania dla
projektów złożonych w ramach IV naboru wniosków dla regionów słabiej rozwiniętych.
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu znalazł się w gronie 39 instytucji, które otrzymały
pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17).
Dzięki realizacji projektu realnym stanie się przeprowadzenie kompleksowej przebudowy i
modernizacji budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

