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PipeDream Production öppnar nytt kulturnav i Lund
I sina nya lokaler på Örnvägen i Lund öppnar nu PipeDream Production en ny arena,
SuperNova, för personer, skolor, föreningar och företag som jobbar inom
kulturbranschen. En arena där nya kontakter kan knytas och där det finns möjligheter
att förverkliga sina idéer. Ett hus där kunskap och erfarenhet ska spridas vidare.
PipeDream Production har varit en del av Lunds kulturliv de senaste 15 åren med bland
annat stora musikaler på Lunds stadsteater. De sista åren har man försökt utveckla sin
verksamhet inom fler områden än att ”bara” producera musikaler. Tanken att skapa en plats
där folk inom kulturvärlden kunde träffas har funnits ett tag men man saknade någonstans att
vara. Lokalerna man nu flyttat in i fick man nys om i höstas genom sin nära
samarbetspartner LKF.
Det vi vill bygga är en plats där personer kan träffas och bygga upp ett nätverk inom
kulturbranschen. När allt är klart, efter sommaren om allt går i lås, kommer här finnas
verkstäder för att bygga scenografi och göra rekvisita i, en syateljé samt en mindre scen för
slutrep inför en produktion eller mindre föreställningar. Vi har också ett antal kontor som vi
hyr ut på längre eller kortare tid till föreningar eller företag inom kreativ näring. Vi hoppas att
det ska uppstå nya samarbeten mellan grupper som kanske aldrig hade träffats annars.

”Vi vill skapa ett möjligheternas hus – där du kan ta din idé från tanke till
verklighet.” Madeleine Andersson, verkställande chef för SuperNova och chefsproducent för
PipeDream Production.

Vi är öppna för alla, t ex kan teaterföreningar, skolor, pedagoger, som inte har möjlighet att
ha egna lokaler, hyra in sig i våra lokaler för att bygga sin scenografi eller ha lektioner med
sina elever. Vi vänder oss till intresserade i alla åldrar.
Förutom den klassiska teatervärlden så kommer det också finnas möjlighet till att utveckla
den digitala biten. I huset kommer det byggas upp möjligheter till filminspelningar och
dataanimeringar. Detta drives just nu som ett projekt av vår kollega Markku Lorentz, Pengu
Studios. Även musiken har plats hos oss i olika former genom vår kollega Martin
Dümmatzen, PipeDream Tech.

”Vi vill skapa det som vi själv har saknat under våra dryga 15 år i Lund.
En plats med möjligheter och framför allt kunskap.” Mathias Dümmatzen,
konstnärlig ledare för PipeDream Production.

Om man är intresserad av att vara en del av allt detta, så får man gärna höra av sig, vi är
alltid öppna för nya möjligheter.
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PipeDream Production
är ett teaterproduktionsbolag som jobbar företrädesvis med musikteater. Men det är ändå bara en
del av sanningen. Vi gör musikaler, konserter, shower, ljussättningar, ljud- och ljusteknik,
dinnershows, live-produktion, julshower och allt däremellan. Samt sedan några år tillbaka våra
populära Akademier.

