een goed theater..

.. is een warme en feestelijke
uitgaansgelegenheid,
een gastvrije speelplek en een
efficiënte, veilige werkplek
Theateradvies
Theateradvies is een dynamisch, onafhankelijk
theateradviesbureau gevestigd in het centrum
van Amsterdam. Als theateradviseurs zijn
we nationaal en internationaal actief bij het
ontwerpen en renoveren van nieuwe en
historische schouwburgen, concertgebouwen,
multifunctionele
zalen,
poppodia
en
onderwijscentra. Wij zorgen ervoor dat uw
gebouw een fantastisch theater wordt!

Wij zorgen ervoor!
Visie
In onze visie draait alles om de ontmoeting tussen publiek en artiesten.
Om die ontmoeting te laten slagen is een goede zaal nodig. Maar
een goede zaal alleen is niet voldoende. Het gehele gebouw moet
effectief en efficiënt zijn als theater. Aan de publiekskant is gedacht aan
parkeerruimte, een goede foyer en voldoende toiletten. Backstage is
gedacht aan een uitstekende logistiek, voldoende kleedkamers en een
passende technische installatie.

Team
Theateradvies heeft een hecht team van breed georiënteerde
professionals met ervaring in alle aspecten van theaters en concertzalen.
Van techniek tot exploitatie en van financieel management tot
architectuur. De aanpak van Theateradvies is altijd multidisciplinair
en met oog voor de dagelijkse praktijk, zodat specialisme steeds
gekoppeld blijft aan een pragmatische inslag. Naast het advieswerk
zijn zowel de partners als de medewerkers actief in nationale en
internationale theaterorganisaties en worden ze veel gevraagd als
spreker bij internationale conferenties en symposia. Daardoor hebben
we een sterk internationaal netwerk opgebouwd, waarmee we niet
alleen de landsgrenzen, maar ook de grenzen van onze eigen disciplines
overschrijden.

Internationale prijsvragen
Bij architectuurprijsvragen voor publieksgebouwen, zoals theaters,
concertzalen, congrescentra, popzalen en musea, biedt Theateradvies
actief ondersteuning aan architecten. We adviseren over alle aspecten
die het gebouw bijzonder maken als publieksgebouw en we vergroten
zo de kans om de prijsvraag te winnen. We ondersteunen tevens
projectontwikkelaars en bij ‘design and build’ aanbestedingen zijn we
vaak onderdeel van het team.
Theateradvies maakte deel uit van de winnende teams bij prestigieuze competities zoals het “Wei-Wu-Ying Performing Arts Center”
in Kaohsiung, Taiwan (met Mecanoo architecten), het “Boris Eifman
Dance Palace” in St. Petersburg, Rusland (met UN Studio), het
“Birmingham Library and Repertory Theatre” in Engeland (met
Mecanoo architecten), en het “Centre Culturel et Administratif” in
Montréal, Canada (met de Architekten Cie).

Respect voor planning en budget
Bij het ontwerp van een theater zijn de planning en het budget
essentieel. Ons uitgangspunt is dat private en publieke financiële
middelen verstandig worden besteed. Gemiddeld zijn we een of
twee keer per maand betrokken bij een (Europese) aanbesteding.
We volgen daardoor de marktontwikkelingen op de voet. Bij alle
projecten waarbij Theateradvies betrokken was in de afgelopen jaren
hebben we de theatertechnische installaties binnen het afgesproken
budget en volgens planning gerealiseerd. Wij hechten eraan deze
gewoonte voort te zetten!

Veiligheid in het theater
Theateradvies heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van landelijke normering voor theaterinstallaties. We hebben altijd
actief deelgenomen aan diverse normeringscommissies en dat doen
we nog steeds. Alle theatertechnische installaties worden ontworpen
conform de actuele veiligheidsvoorschriften en normeringen.

Toneelhijsinstallaties
Theateradvies is wereldwijd het meest ervaren bureau als het gaat
om het ontwerp van volledig geautomatiseerde toneelhijsinstallaties
(vroeger: de trekkenwand). Wereldwijd wordt naar ons land en in het
bijzonder naar Theateradvies gekeken als een bron van inspiratie en
innovatie. Onze ontwerpen kenmerken zich door bedrijfszekerheid,
functionaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit.

Concept
Theateradvies ondersteunt bij haalbaarheidsonderzoeken en het
formuleren van een goed concept. Een goed concept is verhelderend.
De visie en de wensen van de opdrachtgever staan duidelijk op papier
waardoor misverstanden voorkomen worden. Een goed concept is
gericht op de toekomst. Het gebouw wordt tenslotte pas over enkele
jaren in gebruik genomen en de voorzieningen moeten ook dan nog
toereikend zijn.

Programma van eisen
Theateradvies is een ervaren partner bij het opstellen van een PvE.
Hierin wordt vastgelegd wat de verwachtingen zijn van de
opdrachtgever en gebruiker. Voor verschillende nieuwe theaters
schreven we mee aan het ruimtelijk, functioneel en technisch PvE. Een
goed PvE zorgt voor duidelijkheid vooraf en voorkomt teleurstellingen
achteraf.

Ontwerp
Tijdens de ontwerpfase is Theateradvies de partij die het
gehele ontwerpteam helpt om van het gebouw een goed theater te
maken. We zorgen voor optimale afstemming van de verschillende
ontwerpen. We werken nauw samen met de constructeur
om te zorgen dat de hoofddraagconstructie ook direct
geschikt is voor het bevestigen van de toneelhijsinstallatie. Met
de installatie-adviseur kijken we naar systemen die een goed

comfort combineren met lage exploitatiekosten en met de architect
zorgen we dat een mooie zaal gecombineerd wordt met goede
zichtlijnen en een uitstekende toegankelijkheid.
Als ontwerper van de theatertechnische installaties zijn onze
uitgangspunten: passend bij de programmering, doelmatig en binnen
budget. En als dat budget ontoereikend is, in ieder geval zorgen voor
de juiste infrastructuur. Technische apparaten spreken misschien meer
tot de verbeelding dan voldoende voedingen op de juiste plek, maar
toch kiezen wij voor het laatste. Een apparaat kan ook later worden
gekocht en tegen dezelfde kosten. Het trekken van een extra kabel is
na de bouw juist een stuk duurder.

Kwaliteitsmanagement systeem
Theateradvies is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Jaarlijkse audits
door de TÜV bevestigen onze voortdurende aandacht voor kwaliteit.

Aanbesteding
Theateradvies is gespecialiseerd in aanbestedingen, zowel nationaal als
Europees, en zelfs wereldwijd. We kennen de internationale markt en
onze aanbestedingsmodellen voldoen aan de strengste internationale
richtlijnen. Deze modellen zetten we inmiddels al jarenlang in bij
de aanschaf van theatertechnische middelen zoals hijsinstallaties,
theaterstoelen, audio voorzieningen en toneelverlichting. Ons
innovatieve model van aanbesteden garandeert een transparante,
objectieve en niet-discriminerende procedure.

Bouwbegeleiding
Voor een goede uitvoering is ook een goede begeleiding nodig.
Theateradvies biedt die begeleiding. We maken duidelijke afspraken en
we controleren die ook. Zo zorgen we voor beheersing van meerwerk
en stelposten, waardoor al onze projecten binnen budget konden
worden afgerond. We signaleren tijdig problemen en werken actief
mee aan het voorkomen van achterstanden in kwaliteit, tijd en geld.
We controleren op alle details die er toe doen als het theater straks in
gebruik wordt genomen en hebben een zeer toegankelijke en heldere
methode ontwikkeld om knelpunten te signaleren en in beeld te
brengen.

Jaarlijkse inspectie en
meerjaren-onderhoudsplan
Theateradvies is beschikbaar om de staat van de theatertechnische
installaties jaarlijks te inspecteren. We brengen de gehele installatie in
beeld, beoordelen de staat van het onderhoud en onderzoeken nut en
noodzaak van vervanging van afgeschreven apparatuur. We begroten
de kosten van onderhoud en afschrijving. We hanteren daarbij steeds
de meest recente NEN-normering. Dat geeft duidelijkheid en zekerheid, zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier en daarmee
leggen we de basis voor een lange levensduur en lage jaarlijkse kosten.

Keuringen
Theateradvies verzorgt keuringen van theaterhijsinstallaties door een
BGV C1 gecertificeerd expert (Sachverständiger). Dat betekent dat
de theaterinstallaties worden gekeurd volgens onder meer de BGV
C1, de DIN 56950-1:2012-05 en de NPR 8020. Deze normen worden
doorgaans verplicht gesteld in de Nederlandse bestekken van de
toneelhijsinstallaties. Ze vormen de basis voor de Europese richtlijnen,
zoals de CWA 15902-1 2008 die ook in Nederland wordt gehanteerd.
Theateradvies organiseert de inspectie en verzorgt een Nederlandstalig
keuringsrapport.

www.theateradvies.nl

Grootste
theatercomplex
van Azië

Wei-Wu-Ying Center
for the Arts, Kaohsiung,
Taiwan
Opdrachtgever Council for Cultural Affairs (CCA),
Taiwan Architect
Mecanoo Architecten Project
Nieuwbouw theatercomplex met een concertzaal
(2.000 zitplaatsen), operahuis (2260 zitplaatsen),
theaterzaal (1254 zitplaatsen) en een recital hall (470
zitplaatsen). Oplevering 2015

Werkzaamheden Theateradvies
Advies
Logistiek
van
het
gehele
theatergebouw, incl. laad- en losperron,
zaalontwerp, zichtlijnen, stoelenplan in de 4
zalen. Ontwerp Toneelhuis met zij-, achteren ondertonelen inclusief toneelliften,
geautomatiseerde
toneelhijsinstallaties
en orkestheffers (4 zalen). AV installatie,
toneelverlichting en stoffering (4 zalen).
Aanbesteding Bestek en aanbesteding
hijs- en hefinstallaties, AV installatie,
toneelverlichting en stoffering (4 zalen).

Theateradvies heeft in 2007 in samenwerking met Mecanoo architecten de competitie
gewonnen voor het ontwerp van het
Wei-Wu-Ying Center for the Arts in Kaohsiung,
Taiwan. Dit project wordt, met een oppervlakte
van 141.000 m2, het grootste theatercomplex
van Azië en komt te liggen in een groot park.
Waar het dak de grond raakt, wordt het gebouw
een openluchttheater (15.000 bezoekers), met
het park als decor. De bouw van het complex is
gestart in 2009, de oplevering staat gepland in
2015. Theateradvies werkt bij dit project samen
met de Taiwanese theateradviseur Yitai in Tapei.
Prijzen
2008, 1e prijs Cityscape Architectural Award
2009, 3e prijs International Design Award
2009, Chicago Athenaeum Internationale
Architectuur Prijs 2009

Jonge theatermakers in een
rijksmonument

MC theater Amsterdam
Opdrachtgever MC theater Architect Architectenbureau Koldeweij / Architectbureau Moko Omaha
Project Nieuwbouw theaterzaal met 200 zitplaatsen in
Rijksmonument Opening 2010

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Logistiek, zaalvorm en flexibel gebruik
van de ruimtes. Ontwerp Hijsinstallaties,
inschuifbare
tribune
met
stoelen,
AV-installaties,
theaterverlichting
en
stoffering.
Aanbesteding
Bestek
en
aanbesteding hijsinstallaties, inschuifbare
tribune met stoelen, AV-installaties,
theaterverlichting en stoffering. Uitvoering
Directievoering op aanbestede percelen,
planning en budgetcontrole.

In de Zuiveringshal Oost op het terrein van de
Westergasfabriek in Amsterdam is huisvesting
voor productiehuis MC gerealiseerd. Het is een
productiehuis voor jonge theatermakers en
voor nieuwe ontwikkelingen met studio’s en
ruimte om audio- en video-opnamen te maken,
te repeteren, monteren en presenteren. Het
hart van het monument is de vlakkevloer-zaal.
Deze ruimte kan op verschillende manieren
gebruikt worden door verplaatsing van flexibele
wanden en het in- en uitschuiven van de
tribune. Voor de constructie is gebruik gemaakt
van een 125 jaar oude kraanconstructie die al
aanwezig was in de Westergasfabriek. De zaal en
bijbehorende ruimten zijn opgehangen aan deze
kraanconstructie.

Van klassieke
theaterzaal naar
thrust-toneel

Library of Birmingham Birmingham Repertory
Theatre
Opdrachtgever Birmingham City Council Architect
Mecanoo Architecten Project Nieuwbouw theaterzaal
met 300 zitplaatsen Oplevering 2013

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Zaalontwerp, flexibele ombouw van
klassieke theaterzaal naar thrust-toneel,
logistiek Ontwerp Tensiongrid, hijsvoorzieningen,
podiumliften,
inschuifbare
tribune, toneelverlichting, AV-installaties en
stoffering

Een Nederlands team, onder leiding van
Mecanoo architecten won in 2008 de internationale prijsvraag voor de prestigieuze nieuwe
bibliotheek, met theaterzaal, in Birmingham.
De nieuwe bibliotheek wordt verbonden met
het bestaande Birmingham Repertory Theatre.
De nieuwe theaterzaal kan door enkele eenvoudige ingrepen worden omgebouwd van een
klassieke theaterzaal naar theater-en-ronde, of
het in Engeland populaire thrust-toneel. Boven
de zaal wordt een tension grid opgehangen.
Dit beloopbare net van staalkabels biedt veel
flexibiliteit voor theatermakers en technici en
zorgt ervoor dat de technici en vrijwilligers heel
veilig kunnen werken.

Verhalen
vertellen met
de collectie
Museum Het Valkhof in Nijmegen is gehuisvest in
een prachtig gebouw van architect Ben van Berkel.
In dit gebouw groeide het museum de afgelopen 12
jaar uit tot een gevestigde naam op het gebied van
Romeinse archeologie, oude kunst en popart. Aan de
hand van deze zeer uiteenlopende collecties vertelt
het museum de verhalen die verbonden zijn met de
geschiedenis, de kunst en de cultuur van Nijmegen.
Het vertellen van verhalen is een nieuwe manier
om het publiek te laten kennismaken met de
collecties. Tot nu toe is Museum Het Valkhof vooral

Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Opdrachtgever Museum Het Valkhof Project Functioneel, Ruimtelijk en Technisch PvE renovatie museum
Opdracht 2011

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Functioneel, ruimtelijk en technisch
Programma van Eisen renovatie museum

een tentoonstellingsruimte van voorwerpen. Het
vertellen van verhalen is echter veel meer dan alleen
het tonen van voorwerpen en stelt ook nieuwe eisen
aan het gebouw en de technische installaties.
Het museum besloot daarom tot een renovatie.
Theateradvies werd gevraagd om voor die renovatie
het programma van eisen te formuleren. De keuze
viel op Theateradvies vanwege de ervaring met
publieksgebouwen en de bijzondere aanpak die
heel sterk gericht is op de inhoud van de verhalen
die het museum wil vertellen.

Van theater naar
circus met
kantelbare
heffers

Koninklijk Theater
Carré, Amsterdam
Opdrachtgever Koninklijk Theater Carré Architect Greiner van Goor Huijten architecten Project Vervanging
toneeltechnische installaties Oplevering 2005

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Zichtlijnen, stoelenplan. Ontwerp
Flexibele
zaalvloer
middels
heffers,
geautomatiseerde toneelhijsinstallaties en
orkestheffers. Aanbesteding Bestek en aanbesteding hijs- en hefinstallaties Uitvoering
Directievoering op aanbestede percelen,
planning en budgetcontrole.

Bij de renovatie van Koninklijk Theater Carré,
zijn alle publieksvoorzieningen ingrijpend
verbeterd. Tegelijkertijd is de geautomatiseerde
toneelhijsinstallatie vernieuwd en de zaalvloer
door middel van grote heffers flexibel gemaakt.
Het ombouwen van de zaal voor circus is niet
langer een kwestie van dagen, maar van uren.
De gehele zaalvloer bestaat uit heffers, waarmee
iedere zaalvorm kan worden gerealiseerd. De
vloer kan niet alleen op en neer, voor betere
zichtlijnen kan de vloer ook schuin worden gezet.
Voor deze kantelbare heffers is gebruik gemaakt
van de grootste Spiraliften die in Nederland zijn
toegepast. De hand-elektrische trekkenwand
van het theater is vervangen door een volledig
geautomatiseerde toneelhijsinstallatie en boven
zaal en toneel is een nieuwe hijszolder gebouwd
met een volledig beloopbare en veilige werkvloer.

Alles wat een
popcentrum
moet zijn:
robuust,
hufterproof en
feestelijk tegelijk

Poppodium Metropool,
Hengelo
Opdrachtgever Poppodium de Metropool Architect
Benthem Crouwel Architecten Project Nieuwbouw
poppodium met een grote (800 bezoekers) en kleine
zaal (250 bezoekers) Opdracht 2007

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Logistiek van het gehele gebouw,
zichtlijnen, laden en lossen. Ontwerp
Hijsinstallaties, verlichtingsinstallatie en AV
installatie. Prijzen Nominatie voor het BNA
Gebouw van het jaar 2010

Benthem Crouwel Architecten ontwierp een
schitterende nieuwe behuizing voor poppodium
Metropool. De grote zaal is zeer intiem; vanaf
het balkon kun je de artiest bijna aanraken. Het
ontwerp voorziet in uitstekende zichtlijnen die
niet doorbroken worden door verlichting of ander
publiek en een zeer flexibel inzetbare techniek,
waarmee de technische ploeg van De Metropool
snel en efficiënt kan ombouwen van hardcore tot
fanfare en van jazz tot bedrijfspresentatie. Volgens
dagblad NRC hoort Metropool tot de top 5 van de
mooiste gebouwen: “...alles wat een popcentrum
moet zijn: robuust, hufterproof en feestelijk
tegelijk.”

Een onzichtbare
theatertechnische installatie

De Doelen Rotterdam
Concert- en
Congresgebouw
Opdrachtgever
Concert
en
Congresgebouw
De Doelen en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Architect Kraayvanger Urbis
Project Renovatie
concertzaal met 2121 zitplaatsen Oplevering 2009

Werkzaamheden Theateradvies
Advies
Luchtbehandeling
Ontwerp
Lichtbruggen, zijlichtposities, technisch
plafond met theatertechnische installaties
toneelverlichting,
spraakversterking,
projectievoorzieningen Aanbesteding Bestek
en Europese aanbesteding theaterstoelen
Uitvoering Directievoering, planning en
budgetcontrole

Veertig jaar na de opening is de grote zaal
van De Doelen ingrijpend gerenoveerd. Het
meest opvallend zijn de nieuwe stoelen,
sfeerverlichting en het technisch plafond
dat direct boven het podium hangt. In dit
beweegbare plafond is veel techniek ingebouwd
zoals
orkestverlichting,
een
filmscherm,
decortrekken, luidsprekers en toneelverlichting.
De nieuwe theatertechniek hangt zo veel
mogelijk uit het zicht van het publiek.
Lichtbruggen en zijlichtposities zijn discreet
weggewerkt en de spraakversterkingsinstallatie
is volledig onzichtbaar. Daarnaast is er een
nieuwe
luchtbehandelingsinstallatie
geïnstalleerd die comfortabeler is voor het
publiek en tevens veel energiezuiniger.

Theater op
school
Het Sint Nicolaaslyceum, een school voor voortgezet onderwijs, heeft een hoge ambitie op
het gebied van sport, cultuur en wetenschap.
In de nieuwbouw, met een oppervlakte van
12.000 m² worden twee theaterruimtes voorzien
waar voorstellingen en presentaties gehouden
kunnen worden. Vanaf het schooljaar 2012-2013
zullen de leerlingen hun intrek nemen in het
nieuwe gebouw.

Sint Nicolaaslyceum
Amsterdam
Opdrachtgever Sint Nicolaaslyceum, Amsterdam
Architect DP6 Architectuurstudio Project Nieuwbouw
middelbare school met 2 theaterzalen Oplevering 2012

Werkzaamheden Theateradvies
Advies E-installaties en bouwkundige
voorziening t.b.v. theatertechnische installaties Ontwerp Hijsinstallaties, lichtposities,
AV-installaties
Aanbesteding
Bestek
en aanbesteding toneeltechnische installaties, theaterverlichting en AV-installaties
Uitvoering Directievoering op aanbestede
percelen

Van klassiek
lijsttoneel naar
vlakkevloerzaal

Rabozaal Stadsschouwburg, Amsterdam
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Architect
Jonkman Klinkhamer architecten Project Nieuwbouw
theaterzaal met 600 zitplaatsen, renovatie popzaal
Opgeleverd 2009

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Zaalontwerp, exploitatie, logistiek,
vrachtwagenliften, zichtlijnen, daglicht.
Ontwerp Toneelhuis, dubbele vrachtwagenlift,
toneelhijsinstallaties,
lichtposities, vrachtwagenlift, prosceniumheffers,
toneelverlichting, AV-installaties en stoffering. Aanbesteding Bestek en aanbesteding
toneelhijsinstallaties, prosceniumheffers, toneelverlichting, AV-installaties en stoffering
Innovaties Dubbele vrachtwagenlift

Tussen de historische Stadsschouwburg Amsterdam en de Melkweg is een nieuwe zaal gebouwd
die gebruikt wordt door de Stadsschouwburg, de
Melkweg en Toneelgroep Amsterdam. Bijzonder
aan de zaal is dat het toneel 14 meter boven
straatniveau is gebouwd, deels boven de popzaal
van de Melkweg. De zaal heeft 600 zitplaatsen en
900 staanplaatsen en kan gebruikt worden als
klassiek lijsttheater, maar ook als concertzaal of
als vlakkevloer-zaal. Het toneel is zelfstandig te
gebruiken als zaal en is even groot als de grootste
vlakkevloer-zaal van Nederland. Decorwagens
worden naar het niveau van de Rabozaal getild
met behulp van een dubbele vrachtwagenlift.
De achterwand van het toneel is geheel van glas.
De glazen wand van 25 bij 30 meter is afsluitbaar
met elektrisch bedienbare panelen.

90 jaar na de
opening weer in
ere hersteld

Stadsschouwburg
Haarlem
Opdrachtgever Gemeente Haarlem Architect Erick
van Egeraat Project Restauratie monumentale
Stadsschouwburg (650 stoelen), nieuwbouw toneeltoren. Opening 2008

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Zichtlijnen, nieuwbouw toneeltoren,
publiekvoorzieningen,
indeling
toneel.
Ontwerp
Hijsinstallaties,
vrachtwagenheffer, stoelen, AV-installaties,
theaterverlichting
en
stoffering.
Aanbesteding
Bestek en aanbesteding
hijsinstallaties,
vrachtwagenheffer,
stoelen, AV-installaties, theaterverlichting
en
stoffering.
Uitvoering
Directievoering op aanbestede percelen,
planning en budgetcontrole.

Het toneel was te klein, er waren te weinig kleedkamers en er was geen ruimte om decors op te
slaan. Deze problemen zijn na een intensieve verbouwing van 5 jaar allemaal de wereld uit. 90 jaar
na de opening in 1918 opende Prinses Maxima op
vrijdag 26 september 2008 op feestelijke wijze de
gerenoveerde Stadsschouwburg. De theaterzaal
is volledig gerestaureerd, er is meer beenruimte,
en de publieksvoorzieningen zijn sterk verbeterd.
Achter de schermen is nog ingrijpender verbouwd. De toneeltoren is compleet nieuw, de
toneelopening is vergroot en het achtertoneel en
de zijtonelen zijn uitgebreid. Vrachtwagens kunnen met een lift tot aan het achtertoneel komen,
zodat er eenvoudig decors uitgeladen kunnen
worden.

24.000 m² voor
het Boris Eifman
Ballet

Boris Eifman Dance
Palace, Sint Petersburg,
Rusland
Opdrachtgever
City
of
Sint
Petersburg
Architect
UN
Studio
Project
Nieuwbouw danstheater met een grote zaal (1000
stoelen) en een kleine zaal (300 stoelen) Oplevering
2014 Innovaties Staalkabelvrije rollenzolder

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Zaal- en toneelontwerp, logistiek,
zichtlijnen Ontwerp Geautomatiseerde
toneelhijsinstallatie

Een Nederlands team, onder leiding van
UN Studio van architect Ben van Berkel won
in 2009 de internationale prijsvraag voor het
“Dance Palace” in St. Petersburg. Het nieuwe
complex wordt het onderkomen voor het
wereldberoemde Boris Eifman ballet en
balletacademie. In het ontwerp is veel aandacht
besteed aan de arbeidsomstandigheden van
medewerkers en studenten. Zo is er in ruime
mate daglicht op het toneel, in de werkplaatsen
en de studio’s. De grote zaal is compact en heeft
goede zichtlijnen waarbij het kunnen zien van de
voeten van de dansers maatgevend is. De kleine
zaal is bij uitstek geschikt voor experimentele
dans.

In onze visie
draait alles om
de ontmoeting
tussen publiek en
artiesten!
Theateradvies bv
Herengracht 160
1016 BN Amsterdam
tel + 31 20 627 22 48

info@theateradvies.nl
www.theateradvies.nl

