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Svar på spørgsmål fra Enhedslisten vedr. Bora Bora og bygning C på 
Brobjergskolen 
 
Rådmanden for Kultur og Borgerservice har modtaget følgende spørgsmål 
fra Enhedslisten som nedenfor besvares enkeltvis.  
 
1) Spm.: Det ønskes oplyst om der i de indregnede besparelser vedr. 

events og Musikhuset er indregnet udgifter ved en flytning af teater Bora 
Bora til teater Katapults lokaler på Godsbanen og i så fald hvordan 
denne indregning indgår.  
 
Svar: Det er der ikke, da det forudsætter en nærmere dialog med Bora 
Bora og Godsbanen om behovene.  
 

2) Spm.: Rådmanden er bekendt med at Bora Bora ikke kan flyttes til 
Godsbanen, da scenen her ikke er stor nok til danseteater og der ikke er 
plads til Serveringsstedet HeadQuarters. Så hvad mener rådmanden 
med, at ”I så tilfælde vil Bora Bora flytte til Godsbanen” og hvori består 
besparelsen ved flytningen? 
 
Svar: Bora Bora har gjort opmærksom på, at de ikke mener, at der er 
plads nok på Godsbanen, og at den scene som Katapult råder over nu, 
ikke er stor nok i forhold til at rumme et danseteater.  

 
Såfremt et bortfald af Teater Katapults driftstilskud betyder, at Teater 
Katapult lukker, og det bliver aktuelt at flytte Bora Bora til Godsbanen, 
skal det undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at imøde-
komme Bora Boras behov. Bora Boras nuværende faciliteter vil ikke 
kunne erstattes en til en ved en flytning til Godsbanen. En undersøgelse 
af hvilke muligheder der er på Godsbanen, hvis Teater Katapult lukker, 
skal ske i tæt dialog med Den Selvejende Institution Godsbanen, som 
råder over lejemålet. 
 
En flytning af Bora Bora er ikke forbundet med en besparelse, men vil 
muliggøre den kommende omdannelse af Brobjergskolen til børnekultu-
relt produktionscenter. Såfremt der i forbindelse med omdannelsen af 
Brobjergskolen skal findes nye lokaler til Bora Bora eller nyopføres loka-
ler til Bora Bora vil der være en omkostning hertil. 
 

3) Spm.: Hvori består ”den af Byrådet besluttede omdannelse af Brobjerg-
skolen til Børnekulturelt produktionscenter”, hvornår har byrådet beslut-
tet den omdannelse og hvad er økonomien i den? Hvordan indgår byg-
ning C eller rettere pladsen hvor bygning C ligger og hvor Bora Bora har 
til huse i dag - i omdannelsen? 
 
Byrådet har truffet beslutninger om Brobjergskolen i hhv. Budget 2018, 
Budget 2021 og Budget 2022 jf. følgende uddrag: 
 

Fra Budget 2018 
Nyt Børnekulturproduktionscenter på Brobjergskolen  
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Børn og unge er om noget omdrejningspunktet for ”Arven efter 2017”. 
Børneåbningen af Aarhus 2017 var spektakulær og viste, hvad Aarhus 
kan indenfor børnekulturområdet. Denne udvikling skal understøttes og 
fastholdes, helt i overensstemmelse med Kulturpolitikken, hvor udviklin-
gen af et nyt Børnekulturproduktionscenter har været et ønske gennem 
flere år. Forligspartierne er enige om, at Brobjergskolen skal udvikles til 
at blive et Børnekulturproduktionscenter, hvor der også er plads til en 
forsat udvikling af scenekunsten. Folkeoplysningsaktiviteterne flytter fra 
Brobjergskolen og en stor del genhuses på Fjordsgadeskolen. Brobjerg-
skolen skal fremadrettet bl.a. huse talentuddannelserne inden for billed- 
og scenekunst. Den udestående restfinansiering af Aarhus 2017 afhol-
des via udlæg af opsparingen inden for Kultur og Borgerservice, hvorfor 
det ikke er nødvendigt med et salg af Brobjergskolen, hvorfor der nu kan 
fokuseres på at udvikle Brobjergskolen, som et af de væsentlige varige 
aftryk efter Aarhus 2017. 
 
Fra Budget 2021 
Børnekultur Visionen for Brobjergskolen er at den skal udvikles til at 
blive et Børnekulturproduktionscenter, hvor der er plads til en fortsat ud-
vikling af scenekunsten. Målet er at omdanne Brobjergskolen til en unik 
attraktion og et fælles rum for børn i dagtilbud og skole, unge talentele-
ver og børnefamilier og skabe sammenhængskraft til det omkringlig-
gende miljø. Her er de nuværende rammer på Brobjergskolen udtjente 
og nedslidte og det nye center der etableres, skal være tidssvarende 
samt kunne sikre nye børnekulturelle tilbud og indsatser på børnekultur-
området. Forligspartierne er på den baggrund enige om at afsætte 1 
mio. kr. årligt. 
 
Fra Budget 2022 
Børnekultur  
Kultur og kunst skaber dannelse, nye oplevelser og nye perspektiver på 
livet. Kultur kan inspirere og være fundament for nye fællesskaber. Der-
for er det sundt og fordelagtigt, at børn i en tidlig alder inddrages i kultu-
ren. Visionen for et Børnekulturproduktionscenter på Brobjergskolen gi-
ver børn muligheden for at udvikle sig og lære gennem børnekultur. For-
ligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til drift af børnekul-
turområdet for at sikre omdannelsen af Brobjergskolen til en unik attrak-
tion og et fælles rum for børnekulturelle tilbud. 
 
Forud for Budget 2022 fremgik følgende af den budgetbelysning, der in-
den forhandlingerne blev rundsendt til byrådets medlemmer. 
  
Budgetbelysning (budget 2022) 
…det planlagte projekt – som afhænger af kommuneplan, lokalplan mm. 
– vil der kunne bygges ca. 4.500 m2 nyt til Børnekultur. Projektet indbe-
fatter nedrivning af Dansescenen BoraBora, så der åbnes op ud mod 
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Musikhusparken og sikres sammenhæng til Scandinavian Center og Mu-
sikhuset. Der vil skulle ske en genhusning af BoraBora svarende til ca. 
1.800 m2. Derudover vil der skulle sælges bygninger og/eller byggeret-
ter på ca. 6.700 m2 til delvis finansiering af projektet. Eksisterende facili-
teter til scenekunstområdet på ca. 1.600 m2 bibeholdes. 
 
Heraf fremgår det at en nedrivning af C-bygningen er en forudsætning 
for den beskrevne økonomi i projektet. 

 
4) Spm.: Hvordan kan en nedrivning af en bygning ”skabe økonomi til om-

dannelsen” 
 
Svar: En nedrivning af C-bygningen giver mulighed for at indfri ambitio-
nerne om et børnekulturproduktionscenter på Brobjergskolen. Det gør 
det ved at skabe plads til nye faciliteter samt evt. salg af byggeretter. 
Dertil vil man ved en flytning af Bora Bora til Godsbanen kunne undgå et 
omkostningsfuldt nybyggeri.   
 

5) Spm.: Hvem bruger ud over Bora Bora, HeadQuarters, teater Filuren og 
Folkeoplysningsforbund øvesale m.v. i Bygning C? Hvor er disse aktører 
tiltænkt at være, hvis bygningen de er i nu, rives ned og hvad beløber 
udgiften sig til for de genhusninger? 
 
Svar: Aarhus Kommune har forpligtet sig til at genhuse Bora Bora. Her-
udover er der ikke genhusningsforpligtigelser.  
 
Headquarters er et privat spillested som lejer sig ind i kælderen hos 
Bora Bora. Headquarters fungerer udover spillested som foyer og bar for 
Bora Bora.  
 
Der er en øvesal på Brobjergskolen som administreres af Børnekulturhu-
set som primært anvendes af Filuren og Bora Bora. Der er ikke en gen-
husningsforpligtigelse i forhold til øvesalen.  
 
En specialtandlæge under Magistratsafdelingen for Børn og Unge holder 
også til i C-bygningen.  
 

6) Spm.: Er der givet nedrivningstilladelse og i så fald af hvem og til hvilket 
formål?  
 
Svar: Der er ikke søgt nedrivningstilladelse.  

 
7) Spm.: Har Teknik og Miljørådmanden planer med bygning C?  

 
Svar: Det er Kultur og Borgerservice, der ejer bygningen. 
 
 
Metin Lindved Aydin 
Rådmand  / Charlotte Storm Gregersen 
   Direktør 


