Bonn şehri sakinleri olarak
Beethovenhalle’nin korunmasını istiyoruz!

‘Beethovenhalle Bonn Halkı’na aittir!’
( Büyükşehir Belediye Başkanı J.Nimptsch, 28 Kasım 2009)

Bonn İl Meclisi, 2007 yılında ‘Beethovenhalle’ arazisi üzerine bir
‘Kültür Sarayı’ inşa edilmesi kararı aldı. Bu karara göre
Beethovenhalle’nin yıkılması gerekmemektedir.
Post, Postbank ve Telekom ‘Kültür Sarayı’ projesi için toplam 75
Milyon Euro’luk bir katkıda bulunmak istemektedirler.Geçtiğimiz
günlerde söz konusu kurumlar bir mimarlık yarışması tertip
ettiler ve iki proje finale kalmış bulunmaktadır.Bonn halkı bu
eylemde yer almamıştır. Her iki proje de 2007’deki meclis
kararına itiraz etmekte olup, Beethovenhalle’nin yıkılmasını
talep etmektedir.
Pek çok kuruluş ve Bonn halkı tarafından, Beethovenhalle için
oluşturulan halk insiyatifi bu duruma engel olmak istemektedir.

Bürgerinitiative ProBeethovenhalle
kontakt@probeethovenhalle.de

Beethovenhalle korunmalıdır, çünkü:
 Beethovenhalle tarihi eserdir:
Beethovenhalle dikkate değer görüntüsü ile kentin genel siluetinin
önemli bir parçasıdır. Onun yıkılması, kentin ve ülkenin tarihi
anılarının yıkılması anlamına gelir. Bu bina, Bonn’un başkent
olduğu döneme ait özel bir belgedir.
 Beethovenhalle çok önemli bir toplantı yeridir.
Burada Bonn’un kültür yaşamı gerçekleştirilmektedir:
Konserler,(Klasik, pop vs.) fuarlar, pazarlar, kongreler,
balolar, karnaval etkinlikleri ve bunun gibi pek çok faaliyetler...
Binanın yıkılmasından sonra, bu etkinlikler için başka bir alan
mevcut olmayacaktır.
 Beethovenhalle’nin önemli bir maddi değeri vardır:
Bina, 1959 yılında Bonn sakinlerinin de yaptığı özel bağışlar ile
gerçekleştirilebildi.1996 senesinde binanın yenilenmesi ve
genişletilmesi için 20 Milyon Mark yatırıldı. Yıkım halinde
bu yatırımlar heba olacaktır.
 Beethovenhalle işlevini yapmaktadır:
Bir takım eksiklikler, binanın yıllarca ihmal edilmesinden
kaynaklanmaktadır.Bu durum makul bir harcama ile ortadan
kaldırılabilir.Uzmanların ve yetkililerin raporlarının da doğruladığı
gibi, akustik durumu da sanılandan daha iyidir.
 Kültür Sarayı Bonn için bir kazanım olabilir.
Ancak bu Beethovenhalle üzerinden olmamalıdır.
Bonn Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü www.initiativebeethovenhalle.de adresi kanalıyla Beethovenhalle’ yi sanal olarak
gezdirmektedir. Binanın, olağanüstü mimari tarzını ve etkileyici yönlerini
daha yakından tanımak için bu olanağı kullanabilirsiniz.
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