Cultuurcentrum Muze - Heusden Zolder

In Heusden-Zolder zwaaide het nieuwe cultuurcentrum MUZE recent zijn deuren open. Het CC is voor een deel
ondergebracht in de vroegere ophaalmachinegebouwen van de steenkoolmijn van Zolder en voor een deel in een
nieuwbouw die ertegenaan werd gezet. De TV AAQ, gevormd door Q-BUS Architectenbureau en ARAT, ontwierp het
nieuwe cultuurcentrum. TTAS stond in voor de theatertechnieken.

Opdrachtgever

Het totale complex omvat 4.800 m² aan vloeroppervlakte en combineert de ophaalmachinegebouwen van de
voormalige Zolderse steenkoolmijn met een nieuwbouwvolume. Het kloppend hart van het nieuwe CC, de theaterzaal
voor 400 personen, werd ondergebracht in het gerestaureerde ophaalgebouw 3 met annex. De theaterzaal is 300 m²
groot en heeft een vrije hoogte van 17 meter. De theatertoren is uitgerust met een rollenzolder en zo’n 40
theatertrekken voor de manipulatie van decorstukken en verlichting. Om dat niveau gemakkelijk bereikbaar te maken
met decorstukken, werd een theaterlift van 15 m² gemonteerd die tevens aansluiting geeft met de begane grond en de
kelder.

Ontwerper /
Architect

Kleine schouwburg onder theaterzaal

Heusden-Zolder

Het voormalige ophaalgebouw 2 fungeert als foyer voor de grote theaterzaal. Omdat de aansluiting tussen de
theaterzaal en de foyer in ophaalgebouw 2 op het niveau van de compressorenzaal van dat laatste gebouw werd
gemaakt, situeert de theaterzaal zich vijf meter boven de begane grond. Daardoor was er onder de theaterzaal nog
plaats voor een kleine schouwburg voor 200 personen, of de Zwarte Zaal, en het MUZEcafé.”

Budget
theatertechnieken

Nieuwbouw strak en sober
Het nieuwbouwgedeelte oogt met zijn grijze baksteen strak en sober, maar toch is er sprake van een bepaalde
harmonie met de historische mijngebouwen. De nieuwbouw bevat een tweede foyer, een balzaal met een capaciteit
van 600 bezoekers met industriële keuken, opnamestudio’s, de artiestenloges en opslag- en administratieve lokalen.
De balzaal en theaterzalen kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren want zijn volledig akoestisch gescheiden.
TTAS theaterbouw heeft het ontwerp van de beide zalen gemaakt (zichtlijnen en positie stoelen). Verder stonden ze
ook in voor het ontwerp van alle theatertechnieken en ingestaan voor de uitvoering

Gemeente HeusdenZolder

Q-BUS en ARAT

Locatie

1 090 242 euro (excl. btw)

Budget stoelen en
uitschuiftribune
266 366 euro (exc. btw)

Oppervlakte
4 800 m²

Periode
2017 - 2019

Sectoren
Cultuurgebouwen en
onroerend Erfgoed

Diensten
Theaterbouw
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