
Udvidelse af Scala mod Centrumpladsen med vægt på helhedstænkning i forhold til 
Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg bymidte. 
 
Biografen, der i dag består af fire sale, ønskes udvidet med en ekstra sal, en udvidet foyer samt 
et større område med salg af chokolade/slik og en cafe. 
Cafeen udføres som et dobbelthøjt rum med indgang både fra Centrumpladsen og  fra  
Krøyers Have. I cafeen fører en smuk trappe op til 1. sal, hvor der indrettes et loungeområde i 
åben forbindelse til cafeen i stueplan.  
Fra loungeområdet er der ligeledes forbindelse til den nye moderne biografsal. Biografsalen 
indrettes med luksusstole og små borde. 
Salen skal udover at være biograf fungere som foredrags- og konferencesal, ligesom det vil 
være i denne sal, at bl.a. de store direkte transmitterede operaer og koncerter ville kunne 
opleves. 
Af hensyn til konference- og foredragsfunktionen påtænkes der vinduer i væggen mod  
Krøyers Have.  
Fra loungeområdet påtænkes der ligeledes at være udgang til en tagterrasse. Tagterrassen er 
placeret  over  biografgaden, hvorfra man kan følge med i livet på Centrumpladsen. 
 
 
Biografgaden 
 
Midt i biografkomplekset fra Centrumpladsen til Kedelsmedstræde løber biografgaden som en 
gade i byen. Biografgængeren bevæger sig gennem gaden og har mulighed for at slå sig ned i 
cafeen og nyde en kop kaffe eller et glas vin inden han eller hun falder ned i en af de lækre 
stole i en af de 5 biografsale. Gaden vil danne ramme om det liv, der opstår, når man benytter 
sig af alle de tilbud biografen byder på. I biografgaden kan man også slå sig ned ved forskellige 
opholdsmøbler.  
 
Centrumpladsen  
 
Centrumpladsen er i dag en livlig plads med gennemkørende trafik . 
På pladsen er der flere markante elementer såsom den runde parkeringsplads med en krans 
af granit og træer. Et kunstværk udført som springvand af Keld Moseholm og et par smukke 
store træer. 
Pladsen er belagt i et mønster af fliser og granitbordursten. 
Centrumpladsen er udformet som en tragt, hvor flere gader har ind-og udfald. 
Pladsen virker travl og hektisk og er ikke veldefineret i overgangen til Krøyers Have. 
Ved at placere biografen 5 meter længere ude end den eksisterende Badstuebygning (som 
nedrives), som en ny bygning, der flankerer den overfor beliggende bygning, Rådhuset, 
defineres pladsen og strammes op som et rum med hjørner. 
 
Livet på pladsen 
 
Med Hotel Svendborgs nye hovedindgang med cafe og siddepladser og  ligeledes Scalas nye 
udbygning med cafe og siddepladser tilføres Centrumpladsen områder, hvor man kan falde 
ned, fordybe sig, nyde solen og drikke kaffe mm. Centrumpladsen bliver i større udstrækning 
defineret som en plads med attraktive områder med både læ og sol. En veldefineret plads med 
en unik placering i byen, der kan danne ramme om mange forskellige slags liv. 
 
 
 
 



 
Krøyers Have 
 
Krøyers Have er i dag byens grønne have. Med sine bænke og grønne træer er den et åndehul i 
byen beliggende imellem middelaldergaden Bagergade, Svendborg Teater, Svømmehalen og 
den nye biografcafe. 
Ved at placere biografcafeen på denne måde defineres Krøyers Have som et parkrum, hvor 
livet omkring biografcafeen vil være meget aktivt og synligt.  
Kaj Nielsen skulpturen, Venus med æblet, står flot og synligt ved overgangen mellem parken 
og byen og kan både ses fra cafeen og fra parken. Da cafeen er udført i glas, vil der være en 
synlig forbindelse mellem Krøyers Have og Centrumpladsen. Opholder man sig i cafeen, har 
man mulighed for at nyde den smukke udsigt til Krøyers Have. 
 
Svømmehallen   

 
I dag skaber svømmehallen den ene side i havens rum. Med sine store vinduer virker facaden 
levende mod haven og samtidig føres haven ind i svømmehallen. En virkning som videreføres 
med caféens vinduespartier ud mod Krøyers Have. 
 
Biografcafeens udtryk og arkitektur 
 
Bygningen fremstår som en æske udført i grøn forpatineret kobber med perforeret tekst i 
overfladen. Den perforerede tekst med bagvedliggende lys kan eksempelvis have referencer 
til filmens verden – titler/citater mv. 
 

Fx verdens bedste filmcitater: 
o I`m going to make him an offer he can`t refuse. 
o Why so serious? 
o Hasta la vista, baby. 
o Du vil gerne være med i hulen, ikk` Mulle? 
o Skide godt, Egon. 
o Heeeeere`s Johnny. 
o You talkin`to me? 
o Show me the money! 
o I`m the king of the world 

 
Biografcafeen fremstår med sine store vinduespartier som et levende hus,  hvor livet både kan 
ses indefra og ud og udefra og ind.  Således lukkes både Centrumpladsen og Krøyers Have ind. 
Fronten af cafebygningen virker som et stort biograflærred, hvor filmen ”Det daglige liv i 
biografen” ruller over lærredet. 5- 600 mennesker vil dagligt året igennem spille med på 
denne vision. 
Biografens facade kommer nu til at bestå af tre elementer - den eksisterende søjle foran Hotel 
Svendborg, biografgaden med eventuel tagterrasse, hovedindgangen samt biografcafeen - og 
vil fremstå som en helhed i et nutidigt og skulpturelt udtryk. 
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