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

A = middelpunt 
stoelenrijen van 
parterre 
B = middelpunt 
stoelenrijen van 
balkons 
1 = scène 
2 = hefpodia op het 
toneel 
3 = hefpodia 
o rkes tbak / 
proscenium 
4 = hefpodium 
vergroot 
proscenium/eerste 
drie stoelenrijen 
5 = luiken onder 
vierde en vi j fde 
stoelenrij 
6 = parterre 
7 = balkons 
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Arena toneel 

beschikking te krijgen over de meest 
geavanceerde apparatuur, al is een 
deel ervan voor een Nederlands the-
ater revolutionair. Reeds in de be-
ginfase zijn de technici van beide ge-
zelschappen bij het opstellen van 
het wensen- en eisenpakket betrok-
ken geweest, zodat van hun prak-
tijkervaringen in het ontwerpproces 
kon worden gebruik gemaakt. Het 
geheel der theatertechnische instal-
laties is hierdoor fel gericht op effi-
ciency en effectiviteit, met de be-
doeling tijd en mankracht te bespa-
ren en een optimaal artistiek ge-
bruik van het Muziektheater toe te 
laten. 

Een schouwburg 
"Artistiek is de programmering ge-
richt op het presenteren van mu-
ziekdramatische kunst in al haar 
verschijningsvormen. Naas de pre-
sentatie van het traditionele reper-
toire van de laatste 400 jaar, met 
vernieuwde elementen op gebieden 
als vormgeving, dramaturgie en uit-
voeringspraktijk, zal ook een be-
langrijke plaats worden ingeruimd 
voor experimentele produkties. 
Daarbij is het vanzelfsprekend dat 
er tevens aandacht is voor theater-
produkties die strikt genomen niet 
tot de genres van opera en ballet 
worden gerekend" (brochure Het 
Muziektheater). 

Het Muziektheater heeft hier drie 
spelvormen voor bedacht: 

- het lijsttoneel met orkestbak, 
of met bestoelde orkestbak; 

- het lijsttoneel met proscenium 
(orkestbak dicht); 

- het lijsttoneel met een vergroot 
proscenium in de vorm van het or-
chestra bij het Griekse Theater (are-
na-vorm). 

Hieruit vloeide ook de zaalvorm 
voort: een amfitheater dat in totaal 
voorziet in 1614 plaatsen, en zelfs 
1689 indien men publiek plaatst in 
de orkestbak, bij theatervoorstellin-
gen zonder orkest. Dit is natuurlijk 
een maximumcapaciteit. Bij het 
zaalconcept is architect Bijvoet uit-
gegaan van de zichtbaarheid vanaf 
de balkons voor het théâtre en rond. 
Hiervoor worden de eerste vijf stoe-
lenrijen, die daarom niet op een hel-
ling gebouwd zijn, weggenomen. 
Een hefpodium onder de eerste drie 
rijen brengt dit vlak op toneelhoog-
te, samen met de 3 hefpodia van de 
orkestbak. Op de plaats van de 4de 
en de 5de rij zijn luiken voorzien die 
al of niet een gracht kunnen vormen 
rond het vergrootte proscenium. 
Om dus vanaf de balkons dit ver-

grootte proscenium te kunnen zien, 
werd een zichtcurve getekend in 
doorsnede, waardoor in planvorm 
de stoelenrijen van de balkons een 
cirkelomtrek beschrijven met een 
middelpunt gelegen in het midden 
van de tweede stoelenrij van het 
parterre, hetgeen overeenkomt met 
een punt gelegen in het centrum van 
het vergrootte proscenium. Voor de 
stoelenrijen op het parterre bepaal-
de men het middelpunt in het mid-
den van de orkestbak, in functie van 
het lijsttoneel. Deze richtingveran-
dering is duidelijk merkbaar links 
en rechts in de zaal, waar de bal-
kons naar het midden van de zaal 
gericht zijn en niet naar de toneelo-
pening zoals op het parterre. Bij 

"lijsttoneel (en dat zijn praktisch alle 
operaprodukties) zouden de uiterste 
plaatsen van de balkons niet (mo-
gen) verkocht worden. Bij arena-
spel, op het vergrootte proscenium, 
wordt de zaalcapaciteit verminderd 
tot 1443 plaatsen, tenzij men de hef-
podia op het toneel zou gebruiken 
als tribune voor het publiek, zodat 
men de halfcirkelvormige arena uit-
breidt tot een nagenoeg volledige 
cirkel, waarbij het publiek rond de 
piste zit. Dit is mogelijk dank zij de 
grote toneelopening van maximum 
21 meter breedte bij 10 meter hoog-
te. Van deze laatste combinatie 
wordt geen melding meer gemaakt 
in de laatste voorlichtingsbrochure 
uitgegeven door Het Muziektheater. 
Nochtans was dit het uitgangspunt 
van Bijvoet, die hiervoor geïnspi-
reerd werd door Maurice Huys-
mans, de voormalige directeur van 
de Muntschouwburg van Brussel. 
Dit moet gezien worden in het licht 
van de experimenten uit de jaren 
zestig om het theatergebeuren, in-
clusief opera, een kans te geven zich 
te onttrekken aan het lijsttoneel ten 
voordele van het totaalspektakel, 
waarbij het publiek meer betrokken 
werd. Deze experimenten hebben 
uiteindelijk niet de nodige voldoe-
ning kunnen schenken om aan het 
opera-gebeuren een nieuwe ruimte-
lijke dimensie toe te voegen, in te-
genstelling tot het dramatisch thea-
ter. 

Wagner heeft op het einde van de 
19e eeuw in Bayreuth de eerste steen 
gelegd voor de ontwikkeling van een 
totaalruimte, door alles wat de aan-
dacht van het gebeuren afleidt weg 
te werken. De orkestbak werd die-
per gemaakt zodat het orkest aan 
het oog van het publiek onttrokken 
werd, wat tegelijk een reden was om 
geen balkons meer te voorzien. De 
toeschouwersruimte was in helling, 
en konisch in planvorm, zodat ze vi-
sueel doorliep tot in de toneelruim-
te. Een volmaakte eenheid tussen 
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