
O P E R A E N A R C H I T E C T U U R 

Stadhuis en 
muziektheater, 

gelijkvloers 
Een werkplaats 
Dit alles zorgt er voor dat 80 «7o van 
het totale bouwvolume van Het Mu-
ziektheater ingericht werd ten be-
hoeve van de verschillende gezel-
schappen om tot een verantwoorde 
voorstelling te komen. Het zoge-
naamde achtergebouw herbergt een 
groot aantal werkruimten en kanto-
ren: een orkestrepetitieruimte, repe-
titieruimten voor Koor en Opera 
Studio, vier balletstudio's, werk-
plaatsen voor licht, geluid, video, 
kostuums en requisieten. De opslag 
en wasserijen voor de toneelkos-
tuums liggen naast elkaar bij de 
kleedkamers op de begane grond en 
op de eerste kelderverdieping. De 
directies van de gezelschappen en 
van het gebouw bevolken samen 

met de administratie de tweede en 
de derde verdieping. 

Hierdoor, en mede door het feit 
dat er dagelijks zo 'n 300 a 400 per-
sonen werkzaam zijn, komt het pro-
gramma voor de ruimten van deze 
achter touw eigenlijk overeen met 
die van een bedrijf met kantoren. 
Ook in het project van Holzbauer 
en Dam (opvolger van Bijvoet en 
Holt) zijn deze ruimten zeer koel en 
zakelijk behandeld. Zo is er een 
overdekte laad- en Iosruimte voor-
zien - een decoratelier is niet in het 
project opgenomen wegens plaats-
gebrek, en bevindt zich aan de rand 
van de stad. De hoogte tot de zolde-
ring is wel nipt berekend om het los-
sen en laden vlot te laten verlopen, 
en men wacht nog op de onontbeer-
lijke overslagbruggen om het ni-
veauverschil tussen de vloer van de 

vrachtwagens en die van loskade te 
overbruggen. De organisatie achter 
het toneel ziet er verder prima uit: 
laden en lossen, opslag van decors, 
een ruime doorgang naar het mon-
tagetoneel dat rechtstreeks in ver-
binding staat met het zij- en achter-
toneel, waar de decors integraal ge-
monteerd worden op 5 platte wa-
gens. Dit laat snelle decorwisselin-
gen toe van de ene naar de andere 
produktie: op één dag moet er een 
uitgebreide repetitie van een voor-
stelling kunnen zijn, en 's avonds 
moet er een andere kunnen door-
gaan. Hiertoe is een transportsys-
teem ontwikkeld, bestaande uit 15 
toneelwagens van 2,70 m diep en 
16,20 m breed, die door middel van 
luchtkussens verplaatsbaar zijn. 
Vijf gekoppelde wagens vormen sa-
men één speelvlak (13,50 m x 
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