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gelu id en beeld, in zijn streven naar 
de verwezenlijking van het ideale 
Gesamtkunstwerk. Door de hoge 
produktiekosten van de operavoor-
stellingen is men zalen gaan bouwen 
voor een zeer groot aantal toeschou-
wers, waardoor de afstanden te 
groot worden als men zonder bal-
kons bouwt. Later probeerde men 
beeld en orkest van plaats te veran-
deren, soms tussen het publiek, en 
vaak ten nadele van de muziekweer-
gave. Zo plaatste Peter Brook het 
orkest in de coulissen, en de acteurs 
midden in de zaal, zonder gebruik te 
maken dan van de technieken van 
het illusoir theater: zijn Carmen was 
prachtig voor de liefhebbers van 
dramatisch theater, maar de mu-
ziekliefhebbers vonden dat de mu-
ziek te veel geabsorbeerd werd door 
het volume van de toneeltoren. Is er 
een gebrek aan de gepaste architec-
tonische ruimte, of is het medium 
opera zo sterk op zijn ontstaans-
ruimte geënt, dat er technisch gezien 
niet kan van worden afgeweken? 
Voorlopig blijven de operaregis-
seurs dus nog, vaak met heel veel ta-
lent, en onder impuls van het dra-
matisch theater, de toneellijst be-
spelen op de tema's 'illusie-allusie-
materialiteit-realiteit', hierbij ge-
bruik makend van de traditionele 
maar sterk technisch geperfectio-
neerde toneelmachinerieën. 

De architect rest nog weinig keu-
ze; hij wordt een soort hanteerder 
van normen die betrekking hebben 
op veiligheid, akoestiek, zichtbaar-
heid, lichttechnieken, toneelappara-
tuur, zaalcapaciteit, etc. Zelfs bij 
het bepalen van de kleuren in de 
toeschouwersruimte wordt hij be-
perkt: het interieur van Het Muziek-
theater in Amsterdam is daardoor 
erg zakelijk geworden; de sfeer ont-
staat door de amfitheatervorm en 
door de rode bekleding van de stoe-
len, ondersteund door de donkerro-
de bekleding van de wanden. Enkel 
de onderkant en de voorkant van de 
balkons zijn geprononceerd door 
een gebroken witte bekleding. Bij de 
auditie van Die Meistersinger von 
Nuernberg, als concertuitvoering 
met koor opgevoerd voor een nage-
noeg volle zaal, als test voor de 
akoestiek, viel het me op dat deze 
witte stroken sterk de aandacht van 
het toneel afleiden als men onder de 
balkons zit, omwille van hun licht-
afstraling. Ook omwille van de klei-
nere cirkelvorm van de balkons die 
links en rechts meer afbuigen en dus 
op het parterre een deel van het scè-
nebeeld in boogvorm afsnijden, al-
thans bij de grote toneelopeningen. 
Niettegenstaande de meeste opera-
produkties zullen gebracht worden 
met een toneelopening die varieert 

tussen 14 en 16 meter, blijft dit toch 
voor het publiek een afleidend 
bouwkundig element. 

Men heeft nochtans de meeste 
zorg besteed aan het zit-, kijk- en 
luistercomfort: 

- De zaalakoestiek heeft recht-
streeks te maken met de hoofdvorm 
van de zaal die in plattegrond ge-
kenmerkt wordt door een halve cir-
kelvorm. Door deze vorm zijn de 
afstanden tussen het toneel en de 
achterste zitplaatsen van zowel de 
zaal als de twee balkons relatief 
klein: de grootste afstand bedraagt 
30 meter. Dit resulteert in een sterk 
direct geluid. Het akoestisch nadeel 
van de halve cirkelvorm (ongewens-
te geluidsconcentraties) wordt opge-
heven door de sterke profilering van 
de zaalwanden, die zorgen voor de 
benodigde geluidsverstrooiing. Ge-
zien de stoelen ingepland zijn vol-
gens de zichtkromme, ontvangt men 
overal goed het directe geluid. De 
nagalmtijd zou 1,5 seconde bedra-
gen voor de middelhoge tonen in 
een bezette zaal. In de praktijk le-
verde dit bij de auditie van Die 
Meistersinger goede resultaten op 
voor wat betreft het koor, dat zich 
op het toneel bevond. Het orkest 
bleek iets minder volumineus, al-
thans in verhouding tot het koor. 
Hieraan sleutelt men nog door vorm 
en bekledingen van de orkestbak te 
herzien, ten einde tegen de officiële 
opening in september een perfecte 
klankweergave te kunnen bekomen. 
De orkestbak is gebouwd deels on-
der het proscenium op een vaste 
vloer, en deels voor het proscenium 
op drie hefpodia, zodat de grootte 
kan aangepast worden aan resp. 80 
musici met 120m 2 , en 120 musici 
met 180 m 2 . 

- De spil van de geluidsinstalla-
tie is de computergestuurde Sound-
craft mengtafel in de geluidscabine, 
wat een wereldprimeur zou zijn 
voor het theatergebruik. Deze 
mengtafel met 24 ingangen en 16 
uitgangen is ook bedienbaar vanuit 
de zaal door middel van een verrijd-
bare console. De computer is nood-
zakelijk om het totale scala van 
complexe systemen eenvoudig te 
kunnen besturen. Daarnaast biedt 
het ook mogelijkheden om verschil-
lende produkties tegelijk op te 
slaan. (De verdere details staan te 
lezen in een brochure door Het Mu-
ziektheater uitgegeven). Voor wat 
de zaal betreft kunnen we nog aan-
stippen dat er 140 luidsprekers in de 
zaalwanden ingebouwd zijn en 28 in 
het plafond. 

- Wachtcellen (achteraan, ach-
ter glas) voor laatkomers. 

- Geruisloze ventilatie onder alle 
vaste stoelen. 

- De breedte van de stoelenrijen 
is overal extra ruim, nl. op één me-
ter, daar waar elders vaak 85 tot 
90 cm toegepast wordt. Dat mag 
ook wel want door de aaneenscha-
keling in amfitheatervorm bekomt 
men rijen van 40 stoelen. (In België 
verbieden de brandveiligheidsnor-
men stoelenrijen langer dan 20 stoe-
len indien ze langs beide zijden be-
reikbaar zijn.) 

- Individuele verlichting voor al-
le stoelen; deze verlichting is cen-
traal regelbaar, en biedt de moge-
lijkheid, indien de gezelschapsdirec-
tie hiermee instemt, de partituur 
mee te lezen zonder dat het totale 
lichtniveau in de zaal hierdoor 
wordt beïnvloed. De verlichting 
geeft beneden in de zaal een sfeer 
van een warme gloed die van het pu-
bliek uitgaat, zonder dat het voor 
het scènebeeld inderdaad afleidend 
werkt, behalve voor de eerste vijf 
stoelenrijen, omdat ze op een hori-
zontaal vlak staan gemonteerd. Ook 
krijg je soms wat hinder van het re-
flecterend programmaboekje van je 
buur. 

- De zaalverlichting bestaat uit 
een sterretjesplafond: kleine lamp-
jes op metalen frame-werk, die me-
chanisch opgetrokken' worden tij-
dens de voorstelling om de hogerge-
plaatste schijnwerpers aan de licht-
bruggen niet te hinderen. Het geheel 
is een ontwerp van de Nederlandse 
kunstenaar Peter Struycken, be-
kend om zijn ontwerpen met repeti-
tieve kleur- en vormstructuren die 
per computer uitgewerkt worden. 
Het amfitheater met sterrenhemel, 
gecombineerd met de leesverlichting 
achteraan op de stoelen werd reeds, 
maar dan kleinschaliger, toegepast 
door architect Werner Ruhnau in de 
stadsschouwburg van Gelsenkir-
chen in Duitsland (1959), om de 
sfeer van het oude Griekse Theater 
op te roepen. Daar echter speelden 
musici en koor in het orchestra, 
midden in de ruimte, en werd op de 
scène gedeclameerd; bij het opera-
gebeuren is het orchestra een on-
zichtbare orkestbak geworden, als 
een kloof tussen spel en toeschou-
wers. 

Deze tegenstelling creëert een ver-
wachtingspatroon, omdat elke 
voorstelling toch nog anders zou 
kunnen verlopen dan men zich had 
voorgesteld; de sterrenhemel en het 
amfitheater verwijzen tevens als een 
teken of signaal vanuit hun oor-
sprong naar de geschiedenis van het 
theater. Hierdoor wordt de ruimte 
toch nog een 'plaats' die de nodige 
verwondering kan doen ontstaan 
om theater mogelijk te maken. 
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