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naar het water en de toeristen, als 
het visitekaartje van de stad. 

Zowel de 'collage theater-stads-
kantoor' als het 'visitekaartje ' zijn 
duidelijk afleesbaar in de architec-
tuur zelf van het complex. De bui-
tengevels zijn in rode baksteen en 
met raamgeledingen die refereren 
aan de Nederlandse architectuur 
van in het begin van deze eeuw, inz. 
de Amsterdamse School. Als hoek-
oplossingen laat Holzbauer de ra-
men uitlopen in cilindervormen (cf. 
arch. Krier) en in contrast met door-
lopende structuurbalken (cf. arch. 
Meier). De binnengevels zijn glas-
vlieswanden in metaal (cf. kantoor-
bouw jaren 50). 

De gebogen wand van het thea-
ter, in tegenrichting aan de curve die 
door de Amstel beschreven wordt , 
is opgebouwd uit grote portieken in 
witte marmer rond een 14 meter ho-
ge foyer-ruimte, van waaruit men 
een uniek uitzicht heeft op de Am-
stel en haar omgeving. De geledin-
gen van de portieken volgen de vloe-
ren van het foyer, dat omsloten is 
door een doorlopende glasvliesge-
vel. De zeven portieken, die als 
schermen geconcipiëerd zijn, heb-
ben tevens een dragende functie. 
Tussen glasvliesgevel en schermen is 
een open ruimte met op diverse 
plaatsen balkons die voorlopig niet 
toegankelijk zijn omwille van bud-
gettaire redenen (afwerking van be-
vloering en borstweringen ontbre-
ken nog); ze herinneren aan loges in 
het theater. De vormgeving van de-
ze portieken mag dan nauw aanslui-
ten bij de postmoderne bouwvor-
men van Michael Graves in zijn Be-
nacerraf House (1969) en Charles 
Moore in zijn Kresge College 
(1972), door hun positie en verhou-
dingen accentueert Holzbauer tege-
lijk de inwendige theatervorm als 
centrale plaats van een gebeuren dat 
van een andere orde is en waaraan 
hij tegelijk de nodige dynamische 
kracht toevoegt door de ritmische 
onderverdelingen in de cirkelbewe-
ging te laten uitvloeien. 

Het is het sterkste deel van het 
project en correspondeert, niette-
genstaande het een vreemd element 
is, én van vorm, én van materiaalge-
bruik, met de opdracht die het mu-
ziektheater zichzelf stelt: tegelijk 
een thuishaven voor De Nederland-
se Operastichting, Het Nationaal 
Ballet en Het Nederlands Balletor-
kest, en tegelijk de mogelijkheid in-
calculeren een zo ruim mogelijke re-
ceptieve functie te vervullen "voor 
belangwekkende producties uit het 
bu i ten land ." 

Een muziektheater 
De eerste seizoenen zal De Neder-
landse Operastichting gemiddeld 12 
produkties presenteren, in totaal 
een honderdtal voorstellingen. 
Hierbij wordt het 'Stagione sys-
teem' gehanteerd, hetgeen inhoudt 
dat per produktie steeds een wisse-
lende artistieke staf en solisten uit 
zowel binnen- als buitenland wor-
den aangetrokken. Daarnaast be-
schikt het gezelschap over een groep 
van circa 200 vaste medewerkers. 
Hiertoe behoren ook het 50 leden 
tellende Nederlandse Operakoor en 
de Opera Studio, een opleidingsin-
stituut voor jonge zangers. De Ne-
derlandse Operastichting rekent het 
tot haar taak om naast opera 's uit 
het standaardrepertoire ook mu-
ziekdramatische werken van heden-
daagse Nederlandse en buitenlandse 
componisten uit te voeren. 

Het Nationaal Ballet daarentegen 
zal per seizoen 7 verschillende pro-
gramma's uitbrengen, die elk ge-
middeld 10 maal worden uitge-
voerd, voor het overgrote deel bege-
leid door Het Nederlands Balletor-
kest. Voorts vinden nog een dertig-
tal voorstellingen buiten Amster-
dam plaats. Daarnaast verleent Het 
Nationaal Ballet medewerking aan 
produkties van De Nederlandse 

Operastichting. Het Nationaal Bal-
let "ontleent zijn huidige karakter 
aan de opvatting dat een balletgezel-
schap moet wortelen in de beproef-
de tradities van de klassieke dans-
kunst en daarnaast ontvankelijk 
dient te blijven voor nieuwe benade-
ringswijzen" (brochure Stichting 
Muziektheater). Van de 145 mede-
werkers zijn er 88 als danser verbon-
den aan het gezelschap. 

Het Nederlands Balletorkest 
groeide in de loop der jaren uit tot 
een symfonische formatie van 65 
musici. Het werd in 1965 opgericht 
met de opdracht balletvoorstellin-
gen van zowel Het Nationaal Ballet 
als het Nederlands Danstheater te 
begeleiden. Per seizoen wordt aan 
ongeveer 150 voorstellingen van 
voornoemde balletgezelschappen 
muzikale medewerking verleend. 
Een gelijk aantal repetities gaat aan 
de voorstellingen vooraf. Het orkest 
is voornamelijk een theaterorkest en 
speelt derhalve in de eerste plaats in 
de orkestbak en niet op het podium. 
Naast deze hoofdtaak verzorgt Het 
Nederlands Balletorkest ieder jaar 
workshops met recente werken van 
jonge Nederlandse componisten, en 
worden regelmatig lunch- en zomer-
concerten gegeven in het concertge-
bouw. Naast de vanzelfsprekende 
artistieke autonomie van de afzon-
derlijke gezelschappen, zijn De Ne-
derlandse Operastichting en Het 
Nationaal Ballet, samen met de di-
rectie van Het Muziektheater, ver-
antwoordelijk voor de programme-
ring. In de seizoenplanning wordt 
prioriteit verleend aan de eigen pro-
dukties, en wordt periodiek plaats 
ingeruimd voor gastvoorstellingen 
uit binnen- en buitenland, die in ge-
meenschappelijk overleg met de 
vaste bespelers zullen worden uitge-
nodigd. De bestaande technische 
ploegen van De Nederlandse Ope-
rastichting en van Het Nationaal 
Ballet worden voor een proefperio-
de van 2 jaar gefusioneerd onder de 
leiding van Het Muziektheater. 
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