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Beskrivelse: 

Nicolai Kultur ser sig som en del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, fx Majmar-

ked/Repair & Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at være med 

i løftet af bymidten og har et presserende behov for udskiftning af overdækningen af den 

udendørs scene.  

Den udendørs scene er stærkt udfordret af det danske vejr og kan med en permanent over-

dækning blive til en længe ønsket opholdsplads i gården. Desuden er den nuværende teltover-

dækning slidt op og der skal investeres i en ny. Den nye løsning skal endvidere løse det gen-

tagne problem omkring sikkerhed med den eksisterende scene, hvor børn kravler op på kanten 

fra indersiden, men kan falde 3 meter ned på ydersiden.  

Den udendørs scene bruges til koncerter, forestillinger og til ophold i godt vejr. Denne periode 

vil vi gerne udvide med en permanent overdækning til glæde for vores brugere. I sommer- og 

sensommerperioden er der stort ønske om scenefaciliteter og gerne en permanent løsning som 

er mere blæse- og regnsikker. Forslag hertil er udarbejdet og prissat af Mejeriet på initiativ af 

Nicolai Kultur. Med 137.000 besøg årligt er der rift om Nicolai og faciliteterne, senest med en 

henvendelse fra de grønne torvedage, som gerne vil inddrage Nicolai Gård fremadrettet med 

en bæredygtig aktivitetsvinkel. Nicolai Kultur har haft en indledende dialog med Lokale og An-

lægsfonden, som stiller sig positive over for en ansøgning om medfinansiering.  

 


