
 
 

Persbericht 
 

Staatsoperette en jeugdtheater in voormalige energiecentrale   
 

Kraftwerk Mitte nieuwe cultuurtempel Dresden 
 
 
24 JANUARI 2016 – Met de opening van het nieuwe Kraftwerk Mitte breidt Dresden haar culturele 

aanbod verder uit. Een voormalige energiecentrale uit 1899 is omgetoverd tot een groot nieuw 

theater met diverse zalen. Vaste gebruikers zijn de Staatsoperette Dresden en het Junge 

Generation Theater (gericht op kinderen en jongeren). Ze zijn in januari begonnen met een volle 

agenda optredens en uitvoeringen in 2017. In Kraftwerk Mitte maken ook andere theater- of 

muziekgezelschappen hun opwachting. Het nieuwe designcomplex ligt in het centrum op 10 

minuten lopen van iconen als de Semperoper en het Zwinger kunstpaleis. Een deel van Kraftwerk 

huisvest het Dresdner-Energiemuseum, dit laat zien hoe de stad in het verleden en heden van 

energie wordt voorzien. www.kraftwerk-mitte-dresden.de  en https://dmg-desden.de  

 

   
     

    
Uitvoering van Staatsoperette Dresden   Grote zaal van Staatsoperette in Kraftwerk Mitte 

 
Staatsoperette Dresden 

http://www.kraftwerk-mitte-dresden.de/
https://dmg-desden.de/


Al meer dan 240 jaar verzorgt het gezelschap uitvoeringen in Dresden. Haar vertrouwde theaters 
werden tijdens het grote bombardement in 1945 met de grond gelijk gemaakt. Met het betrekken 
van Kraftwerk Mitte in januari 2017 heeft de Staatsoperette weer een theater dat speciaal voor het 
gezelschap is gebouwd. De grote nieuwe zaal heeft 700 zitplaatsen. Onder leiding van artistiek 
directeur Wolfgang Schaller voert de  Staatsoperette in 2017 bijvoorbeeld uit; Die Fledermaus, 
Orpheus in der Unterwelt en Catch Me If You Can. www.staatsoperette.de  
 
Junge Generation Theater 
Het zogenaamde ‘tjg-theater’ is sinds de oprichting in 1949 het Kinder/jeugdtheater van Dresden. In 
het nieuwe Kraftwerk MItte gaat zij jaarlijks ruim 600 optredens en uitvoeringen verzorgen die 
gericht zijn op jongeren in leeftijden van 3 tot 16 jaar. Ook zijn er voorstellingen voor het hele gezin 
of familie. www.tjg-dresden.de  
 
Van energiecentrale naar cultuurtempel 
Vanaf de opening in 1899 tot sluiting in 1994 heette het complex Heizkraftwerk Mitte. Bijna 100 jaar 
leverde de centrale energie aan de Dresdenaren. Het werd na de Duitse hereniging in 1991 al snel 
gesloten, omdat de centrale draaide op het vervuilende bruinkool. De locatie voor herontwikkeling 
was echter aantrekkelijk; vlakbij het centrumstation Dresden Mitte, op slechts 800m van andere 
cultuuriconen als de Semperoper en het Zwinger kunstpaleis. Dresden ontwikkelde plannen om de 
energiecentrale compleet te verbouwen tot cultuurpaleis met een nieuwe naam: Kraftwerk Mitte. In 
2010 begon de bouw en net voor Kerst 2016 ging het eerste deel van het zalen- en theatercomplex 
open. In januari 2017 zijn de optredens begonnen. Kraftwerk Mitte wordt nog verder uitgebreid en 
zal medio 2020 compleet zijn opgeleverd. Op het complex is ook het Dresdner Energiemuseum te 
vinden. www.kraftwerk-museum.de  
 
Saksen een ontdekkingsreis dichtbij 
Saksen, hoofdstad Dresden, mag zich verheugen op een stijgende belangstelling onder reizigers uit 

België. Deze deelstaat ligt zo’n 500 kilometer van de grens met België. Meer reisinformatie op de 

Nederlandstalige site: www.saksen.be   

   
-- einde persbericht – 

 
NOOT VOOR DE REDACTIE: alle persinformatie, inclusief foto’s in hoge resolutie en video’s, is te 
vinden in de online newsroom van Saksen:  
 

http://nieuws.saksen.info/kraftwerk-mitte-nieuwe-cultuurtempel-dresden  
 
 
Voor nadere persvragen neemt u contact op met Robert Witsen, e-mail: perskamer@saksen.info, 
telefoon 0031 224 29 22 65 (niet voor publicatie). 

http://www.staatsoperette.de/
http://www.tjg-dresden.de/
http://www.kraftwerk-museum.de/
http://www.saksen.be/
http://nieuws.saksen.info/kraftwerk-mitte-nieuwe-cultuurtempel-dresden

