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Kunstencentrum STUK
Het kunstencentrum opende in 2001 in het vernieuwde Arenberggebouw van de universiteit in de binnenstad van Leuven. Het STUK is nu een kleine stad in de stad, het is een
verzameling van ruimtes en plekken die telkens een verbond met één doel aangaan (film,
muziek, theater) maar die in de tijd veranderingen toelaten.

Opdrachtgever
Ministerie van de
Vlaamse gemeenschap

Het complex omvat een tiental zalen en zaaltjes; een theaterzaal, een dansrepetitiezaal,
een labozaal, een filmzaal, een buitentheater ...

Ontwerper / architect

De Soetezaal is met zijn 221 zitplaatsen de grootste zaal van dit kunstencentrum. Het is
een vlakke vloerzaal met vaste dwarse lichtbruggen. Tussen de bruggen zijn verrijdbare
takels ingehangen.

Neutelings Riedijk
architecten
Locatie
Leuven
Budget theatertechnieken
820.000 € (excl. BTW)
Periode
2001
Interventie

Soetezaal (221 pl.) Vlakkevloertheater met vaste tribune en met bruggen.
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Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

FORUM voor muziek, dans en beeldcultuur
Gent heeft reeds lang nood aan een muziekzaal, veel mensen blijven er van dromen. In
2001 ontwikkelde Gerard Mortier als gangmaker hiervoor een FORUM visie : Het FORUM moest staan voor een innoverende en toekomstgerichte cultuurbeleving versus de
bestaande negentiende-eeuwse. Mortier wilde een culturele infrastructuur die inspirerend
zou werken en onvermoede mogelijkheden zou openbaren.
Het zwaartepunt van het wedstrijdontwerp was de grote multifunctionele zaal. TTAS
werkte mee aan het concept van het auditorium en aan de technische uitrusting boven en
onder de zaal.

Opdrachtgever
Ministerie van de
Vlaamse gemeenschap
Stad Gent
Provincie Oost-Vlaanderen
Ontwerper / architect
Samyn & partners architecten
Locatie
Gent
Budget theatertechnieken
7.860.000 € (excl.
BTW)
Periode
2001 - niet weerhouden

Grote zaal (1444 pl. max.) Evenementenhal.			

Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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Concertgebouw Brugge
Het concertgebouw huisvest naast de grote concertzaal (1200 pl.) een kamermuziekzaal
(300 pl.) en twee repetitiezalen. De concertzaal is uitgerust met een scène van 700 m2.
Bovenin de toren hangt de rollenzolder onderaan de akoestisch afgesloten motorenzolder. De machinekamer is tussen de dakspanten en rondom de rookevacuatie voorzien.
De toren is uitgerust met 44 trekken (500kg - 1,2m/s) In de toren worden ook de plafonds
van de klankruimte en de orkestschelp ingehangen. De drie brugniveaus met toegangen
tot de portaalbrug en rollenzolder zijn onderling verbonden door trappen en lift. Dit laat
een perfecte circulatie in de toren toe.
De scène meet 31 op 25 m. De toevoer gebeurd langs het zijtoneel (zijde cour).De voorscène kan met spiraalliften inzakken om plaats te laten voor de orkestput.

Opdrachtgever
Concertgebouw vzw
Ontwerper / architect
Werfopvolging voor GCA
ingenieurs in samenwerking
met
Robrecht en Daem architecten

Locatie
Brugge
Budget theatertechnieken
6.000.000 € (excl.
BTW)
Periode
2002
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Concertzaal (1290 pl.)
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Concertzaal HANDELSBEURS
Wanneer het Noordstarfonds in 1997 de voormalige “Handelsbeurs” in Gent aankoopt is
het gebouw reeds enkele tientallen jaren een beschermd monument. Het gebouw bestaat
dan hoofdzakelijk uit twee naast elkaar liggende gelijkvormige zalen. Bij de renovatie
wordt de beurszaal tot concertzaal omgebouwd en zal de tweede zaal foyer worden.
De vloer van de concertzaal kan door middel van vloerliften over de hele oppervlakte ± 6
meter zakken om een uitschuifbare zittribune van 409 zitplaatsen toe te laten. Wanneer
men de vloer op het historische niveau (straat) laat biedt de zaal plaats aan 520 concertgangers.
Boven de historische glazen plafonds van de zalen (voor de daglichttoetreding) is een
technische verdieping ingebracht waar verrijdbare takels tussen de technische bruggen
elke ophanging voor belichting mogelijk maken.
De uitschuifbare tribune is op vloerliften geplaatst, evenals de tribune waardoor een variabele zichtlijnbeheersing mogelijk is.

Opdrachtgever
Noordstarfonds vzw

Ontwerper / architect
Architect W. Verstraete

Locatie
Gent
Budget theatertechnieken
1.480.000 € (excl.
BTW)
Periode
2002
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Grote zaal (409 pl.)
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CC Scharpoord
Renovatie van de toneeltoren, nieuwe trekkeninstallatie en rollenzolder.

Opdrachtgever
Gemeent Knokke-Heist
Locatie
Knokke-Heist
Budget theatertechnieken
292.000 € (excl. BTW)
Periode
2003
Interventie

Zaal (426 pl.)
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Kunstencentrum Beursschouwburg
Aan het hart van het huis is amper geraakt. Er zijn geen pogingen ondernomen om de
krappe toneelopening wijder te maken of de zaalcapaciteit op te trekken. De zaal is leeggemaakt, met inbegrip van het pittoreske balkonnetje. Daardoor kan er nu in klassieke
opstelling gespeeld worden, maar ook in de omgekeerde richting. Met een tribune op het
podium kan het zaalgedeelte gebruikt worden als vlakke vloer. Die is uitgerust met een
zwevende dansvloer en biedt meer ruimte voor de uitvoerders.
Maar eigenlijk wordt de Beursschouwburg iets minder ,,schouwburg’’.
Eén van de moeilijke wensen in de wedstrijdopgave was het behoud van de oude bonbonnière-theaterzaal. Maar in de loop van de verbouwing besloot het bouwteam om de zaal
toch te ontmantelen tot een rechthoekige volume.
TTAS ontwierp naast de elektrische en mechanische theater-technische uitrusting

Opdrachtgever
Ministerie van de
Vlaamse gemeenschap
Ontwerper / architect
B-architecten
Locatie
Brussel

Ook de omkeerbare zittribune van 167 zitplaatsen.

Budget theatertechnieken
793.259 € (excl. BTW)
Periode
2003
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Gouden zaal (167 pl.)			
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Concertzaal De Bijloke
Renovatie van podiuminfrastructuur van een concertzaal in een middeleeuwse ziekenzaal. In dit beschermd patrimonium mocht voor het ophangen van de lichttrekken en het
plaatsen van de motoren uitsluitend met klemverbindingen gewerkt worden.

Opdrachtgever
Muziekcentrum De Bijloke vzw
Locatie
Gent
Budget theatertechnieken
532.810 € (excl. BTW)
Periode
2004
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Concertzaal (1060 pl.)

Langssnede.
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Bayun International Congres Center
De Provincie Guangdong en de Guangzhou gemeenten wensen een nieuw prestigieus
congrescentrum te bouwen, dat tegemoet komt aan de grote vraag naar internationale en
nationale conferenties, aan de uitgebreide meetings van de provinciale en gemeentelijke
overheden en aan de groeiende vraag naar commerciële beurzen en culturele manifestaties.
Het congrescentrum omvat oa een zaal met 2500 zetels, een meeting hall voor 1000 en
voor 500en een aantal middelgrote zalen.
TTAS was mede verantwoordelijk voor het ontwerp van de theater-technische uitrustingen en het ontwerp van de auditoria. De Chinese collega’s tekenden voor het uitvoeringsontwerp.

Opdrachtgever
Provincie Guangdong –
Stad Guangzhou
(China)
Ontwerper / architect
Buro II
Locatie
Guangzhou - China
Periode
2006
Interventie

Operazaal (2500 pl.)

Conferentiezaal (1000 pl.)
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Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Stadsschouwburg 30CC
Renovatie van de toneeltoren met nieuwe gemotoriseerde trekkeninstallatie en rollenzolder.

Opdrachtgever
Stad Leuven
Locatie
Leuven
Budget theatertechnieken
894.565 € (excl. BTW)
Periode
2007
Interventie
Scenografie
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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Vlaamse Opera Antwerpen
In 2004 sloot de opera voor het eerst voor een grondige renovatie, die drie jaar zou duren. De techniek werd gemoderniseerd, het podium kreeg een zijtoneel en er kwam een
nieuwbouw voor kantoren en werkruimtes renovatie, die drie jaar zou duren.
De techniek werd gemoderniseerd, het podium kreeg een zijtoneel en er kwam een
nieuwbouw voor kantoren en werkruimtes.
De rollenzolder ontving de machinekamers voor de vernieuwde motorische trekkeninstallatie. De vloer van de rollenzolder is vervangen door een openklapbare versie die een
complementair systeem van punttrekken kan doorlaten.

Opdrachtgever
Ministerie van de
Vlaamse gemeenschap
Ontwerper / architect
GCA ingenieurs in samenwerking met
Robrecht en Daem
architecten
Locatie
Antwerpen
Budget theatertechnieken
2.223.000 € (excl.
BTW)
Periode
2007
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Zaal (1050 pl.)
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CC ‘t Gebouw
Opdrachtgever
Gemeente Mol
Ontwerper / architect
M-10 architecten
Locatie
Mol
Budget theatertechnieken
508.000 € (excl. BTW)
Periode
2008
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Zaal (610 pl.) Verbouwing voormalige
bioscoop.
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CC De Leest
Opdrachtgever
Stad Izegem
Ontwerper / architect
Samyn and Partners
architecten
Locatie
Izegem
Budget theatertechnieken
478.000 € (excl. BTW)
Periode
2008
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Zaal (456 pl.) Met inschuifbare tribune.
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Jeugdtheater Bronks
Het einde van een zwerftocht langs Brusselse theaterpaleizen en achterafzaaltjes is voorbij. BRONKS kreeg zijn eigen theater, in 2009 is het theater opengegaan.

Opdrachtgever

Het jeugdtheater heeft een theaterzaal (200 zitplaatsen) en een opdeelbare repetitiezaal.
De zaal kan door een inschuifbare tribune zowel voor theater als concerten gebruikt worden.

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Brussel

De scènevloer is op een onderliggende houten draagstructuur geplaatst om later de
plaatsing scèneliften toe te laten om de verticale zichtlijnen te optimaliseren.

Ontwerper / architect
MDMA architecten
Locatie
Brussel
Budget theatertechnieken
820.000 € (excl. BTW)

Zaal (206 pl.)
Vlakke-vloertheater
met bruggen en inschuifbare tribune.

Periode
2006 - 2009
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Repetitiezaal.
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Culturele infrastructuur C-MINE
In 2001 verwierf het stadsbestuur van Genk de gebouwensite van het mijnterrein van
Winterslag. De gebouwensite is een sterk industrieel artefact, bestaande uit monumentale
gebouwen met een krachtige architectuur en een uniek interieur.
Uit respect voor het verleden wil het stadsbestuur deze sprekende site een nieuwe dynamische functie geven. Een van de projecten die worden gerealiseerd is een cultuurinfrastructuur voor zowel presentatie als productie.
Binnen het hele project wordt ruimte voorzien voor de realisering van twee podiumzalen:
één van 500 toeschouwers en een tweede kleinere zaal van 250 toeschouwers deze
zalen worden gerealiseerd binnen een belendende nieuwbouw.
De tribune in de kleine zaal heeft een capaciteit van 250 pl en is opgedeeld in 2 delen een deel op toneelniveau en een deel in een lift put om optimale zichtlijnen te realiseren.		
TTAS tekende mee voor het auditoriumontwerp en de technische uitrusting van auditoria
en toneeltoren.

Opdrachtgever
Stad Genk
Ontwerper / architect
51N4E architecten
Locatie
Genk
Budget theatertechnieken
2.318.000 € (excl.
BTW)
Periode
2008 - 2009
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Grote zaal (500 pl.)
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Internationaal kunstencentrum De Singel
Recent heeft de Singel zijn gebouwen uitgebreid met een aantal zalen, waaronder een
podiumkunsten werkplaats met dezelfde scene afmetingen als de rode zaal. Deze zaal is
vooral voorzien als productieplatform. Voor toonmomenten is er een inschuifbare tribune
voorzien.
De tribune heeft een capaciteit van 222 pl en is eveneens opgedeeld in 2 delen -een deel
op toneelniveau en een deel in een lift put om optimale zichtlijnen te realiseren.
De studio is ook uitgerust met tribunelift voor de eerste 3 rijen om optimalisering van de
zichtlijnen te verzekeren.

Opdrachtgever
Ministerie van de
Vlaamse gemeenschap
Ontwerper / architect
Stéphane Beel
architecten
Locatie
Antwerpen
Budget theatertechnieken
400.000 € (excl. BTW)
Periode
2007 - 2009
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

"De Rode Studio" (260 pl.) Vlakke-vloertheater met bruggen en inschuifbare tribune.
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CC Zwaneberg
Nieuwbouw uitbreiding van bestaand cultuurcentrum met een theaterzaal. De vaste tribune is dmv inschuifbare tribune op de orkestlift uitbreid baar tot tegen het vaste podium.

Opdrachtgever
Gemeente Heist-opden-Berg
Ontwerper / architect
PLANNERS architecten
Locatie
Heist-op-den-berg
Budget theatertechnieken
1.090.000 € (excl.
BTW)
Periode
2010
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Zaal (700 pl.)
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CC Het Perron
Nieuwbouw constructie met fuif- / concertzaal en een theater- / concertzaal (500 pl.)

Opdrachtgever
Stad Ieper
Ontwerper / architect
Buro II architecten
Locatie
Ieper
Budget theatertechnieken
1.362.500 € (excl.
BTW)
Periode
2011
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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Stadsschouwburg Kortrijk
Renovatie van de toneeltoren, plaatsen gemotoriseerde trekkeninstalatie en vernieuwen
rollenzolder.

Opdrachtgever
Stad Kortrijk
Ontwerper / architect
Snoeck & partners
architecten
Locatie
Kortrijk
Budget theatertechnieken
1.428.272 € (excl.
BTW)

Zaal (832 pl.)

Periode
2011
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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CC De Grote Post
In 2012 wordt het voormalige PTT gebouw officieel geopend als nieuwe cultuurbaken van
de stad Oostende onder de naam De Grote Post.
Het oorspronkelijke gebouw werd gebouwd tussen 1947 en 1953 en is het enige publieke
gebouw van de Gentse architect Gaston Eysselinck.
Om van het gebouw een bruisend cultuurhuis te maken, realiseert B-Architecten op de
binnenplaats van het gebouw een publieke ruimte: een openluchttheater. Onder het
openluchttheater bevindt zich de grootste theaterzaal, rechtstreeks bereikbaar vanuit de
voormalige lokettenzaal. Het openluchttheater volgt de dakhelling van de theaterzaal.
Op de toneeltoren van de grote zaal is een kleine zaal gecreëerd. De inschuifbare tribune
in de kleine zaal met een capaciteit van 190 pl. Om optimale zichtlijnen te realiseren kan
door podiumliften de scene in verschillende oppervlakten opgetild worden.

Opdrachtgever
Stad Oostende
Ontwerper / architect
B-architecten
Locatie
Oostende
Budget theatertechnieken
2.517.000 € (excl.
BTW)
Periode
20011
Interventie

Grote zaal (500 pl.).		

Kleine zaal (190 pl.).
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Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

Concertzaal het Depot
Opdrachtgever

Renovatie van een oude bioscoop, ombouw tot concertzaal.

Stad Leuven
Ontwerper / architect
M-10 architecten
Locatie
Leuven
Budget theatertechnieken
218.000 € (excl. BTW)
Periode
2011 - 2012

Concertzaal (810 pl. staand + zittend)

Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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Gemeenschapcentrum De Kriekelaar
Verbouwing van een bestaand gemeenschapscentrum met een « box-in-box » polyvalente zaal met uitschuifbare tribune.

Opdrachtgever
Vlaamse Gemeenschapcommissie Brussel
Ontwerper / architect
AgwA architecten
Locatie
Schaarbeek
Budget theatertechnieken
83.814 € (excl. BTW)
Periode
2015

Interieur zaal. (250 pl.)

Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen

BRUGGEGENTLEUVENANTWERPEN

|

INFO@INGENIUM.BE

|

WWW.INGENIUM.BE

Gemeenschapscentrum
De Warandepoort
Opdrachtgever
Gemeente Tervuren
Ontwerper / architect
in samenwerking met
Dienst Gemeentelijk
patrimonium
Locatie
Tervuren
Budget theatertechnieken
488.000 € (excl. BTW)
Periode
2016
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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KTA SBSO Ter Zee
Schooluitbreiding met polyvalente zaal (176 pl.) dienstig voor opleiding theatertechniekers.

Opdrachtgever
AG Real Estate,
Scholen van Morgen
Ontwerper / architect
Tom Van Mieghem
Locatie
Oostende
Budget theatertechnieken
248.115 € (excl. BTW)
Periode
2016
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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Théâtre Communal CCRC
Renovatie van een bestaand theater (926 pl.) met een nieuwe toneeltoren.

Opdrachtgever
Stad La Louvière
Ontwerper / architect
architect J.L. Debroux
Locatie
La Louvière
Budget theatertechnieken
1.922.000 € (excl.
BTW)
Periode
2016
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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Cultuurcentrum Zaventem
Opdrachtgever

Nieuwbouw cultuurcentrum met een theaterzaal + toneeltoren.

La Commune de
Zaventem
Ontwerper / architect
Ebtca
architecten
Locatie
Zaventem
Budget theatertechnieken
1.337.000 € (excl.
BTW)
Periode
20017
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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Alvéoles evenementenhal
Nieuwe evenementenhal in bestaande duikbootbunkers (1500 pl. staand).

Opdrachtgever
Stad St. Nazaire (FR)
Ontwerper / architect
51N4E architecten
Locatie
St. Nazaire (FR)
Budget theatertechnieken
500.000 € (excl. BTW)
Periode
2018
Interventie
Scenografie
Functioneel organigram
Ontwerp van scène en
zaal
Studie diverse
theatertechnische
uitrustingen
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2018
Opgeleverd
Kunstencentrum VOORUIT
Alvéoles (Evenementenhal)
Cultuurcluster NEW SCENE
Jeugdtheater KOPERGIETERIJ
Polyvalente zaal DE BORRE
Cultuurcentrum DE VERBINDER

Gent
St. Nazaire (Frankrijk)
Tirana (Albanië)
Gent
Bierbeek
Puurs

In uitvoering
Jeugdtheater KOPERGIETERIJ
Podiumzaal NIRAS
Polyvalente zaal TRAX
Cultuurcentrum
Renovatie Nationale Opera
Polyvalente zaal
Cultuurcentrum
Cultuurcentrum
Cultuurcentrum
Cultuurcentrum
Cultuurcentrum

BRUGGEGENTLEUVENANTWERPEN

Gent
Dessel
Roeselare
Waasmunster
Tirana (Albanië)
Kapellen
Wervik
Merelbeke
Heusden Zolder
Beringen
Strombeek-Bever
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