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voor het wijzigenvan het uitzichtvan het beschermdvarend
H

erfgoed;

Cd
$-r

- het uitbreidenvan de mogelijkhedentot financidleondersteuningvoor het beheervan het varenderfgoednaasthet

w.

toekennenvan premiesvoor een goedgekeurdbeheers-

H

(.)

prcgramma door te voorzien in een snellereregelingvoor
het terugkerendeenvoudigonderhoud;

b MadeleineManderyck

- het voorzienvan een handhavingsluik
om de bepalingenvan
dit decreetnaar behorente kunnenhandhavenzonder het
stimulerendekaraktervan het decreetaan te tasten.
Tegelijkwerd van de gelegenheidgebruikgemaaktom het
Varenderfgoeddecreetzoveel m ogelij k i n overeenstemm i ng te
brengen met het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet,
om de
relatie met het Topstukkendecreetvan 24 januati zoo3 duide-

WOOD c{ CANYAS(AND RABBTT"GLUE)
IN THE MODERN WORLD.
,NTERNATTO NAL CONFERENCE O I STAT,
ARCHITECTURE saT ECHN O LOGY,
COMMISSION
(ANTWERPEN,
COSTA,r3-15JUNI zor4)

lijk te regelenen om opvolgingte gevenaan het Witboek
I nterneStaatshervorm
ing.

OISTAT,
lnternational
Organisation
of Scenographers,
Theatre
Architects,and Technicians,
de niet-gouvernementeleorganisa-

Vervolgtraject

tie opgerichtin r 968 als wereldwijdnetwerkvoor theaterdesig-

Het wijzigingsdecreet
van 9 mei zot4zal dus pas in werking
tredenals het uitvoeringsbesluit
bij het Varenderfgoeddecreet

ners,-techniekers
en -architecten,
organiseerdein Antwerpen
de jaarlijkse bijeenkomst van haar Architectures{Technology

wordt aangepast.Er werd omwille van de transparantievan de

Commission.
Meer dan 9o deelnemersuit ruim zo landen

regelgeving
gekozenom een volledignieuw uitvoeringsbesluit

bogenzich drie dagenover het thema hoe oude theatergebou-

op te makenin plaatsvan een vernieuwingvan het bestaande

wen m€t hun waardevolleinterieursen uitrustingenvolwaardig

besluit.Dit heeftals voordeeldat het besluitbeterleesbaarzal

gebruikenvoor hedendaagseproducties.De organisatoren,

zijn. Volgendevernieuwingenin het uitvoeringsbesluit
zullen

Peter McKinnon (YorkUniversityToronto,Canada),Jerome

voorgesteldworden:

Maeckelbergen lvo Kersmaekers(beideOlSTAL Belgie)verza-

- het expliciterenvan de criteriavoor oDnamein de inventaris

meldeneen keur van gespecialiseerde
sprekersdie de overwe-

van het varend erfgoed;
- het opstellenvan een lijst van meldingsplichtigehandelin-

gend buitenlandsetoehoorderswisten te boeienzowel met

gen;
- het regelenvan een toelatingsprocedure
voor het buiten
Vlaanderenbrengenvan beschermdvarenderfgoeo;
- het uitwerkenvan een premieregeling
voor periodiekeonderhoudswerkenaan het beschermdvarenderfgoed;
- het vereenvoudigen
van de procedurevoor het bekomenvan

allerleihistorischeaspectenvan het theaterals met het aanreiken van onvermoedemogelijkhedenom oude theatermachineriednin te zettenvoor hedendaagse
creaties.Dit alleswerd
gevisualiseerddoor workshopsessiesonder de titel Hands on
riggingop een werkend model op schaalt 14,gemaah door
studentenvan het BrusselseRITSonder leidingvan ChrisVan
Goethem.

een beheerspremie
voor ingrijpendewerkenaan het

De laatstemaandenkwamende plannenvoor de ingrijpende

beschermdvarenderfgoed.

verbouwingvan de Bourlaschouwburg
in Antwerpenuitgebreid
aan bod in de pers.Erwerd ook internationaalruchtbaarheid
gegevendoor de recente aanwiizingals een van TheT Most
Endangered
in het EuropaNostra programma.Het valt dan ook

Meerweten)
Op www.onroerenderfgoed.be
kanje de tekstenvan het
vernieuwde
decreeten de bijhorendedocumententerugvinden.Daarwordje ookop de hoogtegehouden
van
bijkomendestappendiewordengezetin het herzieningsproces.

te betreurendat Het Toneelhuis,als vragendepartijvoor de
verbouwingvan de Bourla, afwezigbleefbij alle sessies.
De directiemoest dus ongeinformeerddeelnemenaan het
einddebatvan deze overigenszeer informatieveen perfect
georganiseerdeconferentie.
De Bourlaschouwburg,het voormalige ThddtreRoyalFrangaisis
een ontwerprianstadsarchitect
PierreBourla.Hij werd gebouwd
tussen t8z9-r834vootde opvoeringvan Franseen ltaliaanse
opera.ln r934 werd het gebouwde thuisbasisvan de Koninklijke NederlandseSchouwburg,de KNS. Dit gezelschapbetrok
in r98o de nabijgelegennieuweStadsschouwburg,
maar verhuisdein r993 terug naar de gerestaureerde
Bourla.
Het Toneelhuisheefthet gebouwthans in gebruik.
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samenwerkingmet het buitenland,in tg93 tot een goed einde
gebrachtwerd. Het was een stepby step-procesmet als hoofd-

l-.{

doel de conserveringvan het uniekehistorischeensemble.
Naastde theaterzaalen het -mechanismebleefimmers ook de

H

uitrustingmet ca. r6oo originelekostuums,schermen,rekwisietenen archiefbewaard.Het theateris open voor bezoeken

H

voor studie.Er worden per jaar ook vier A vijf historischevoors t e l l i n g e ng e g e v e n( m e t k o p i ev a n s c h e r m e ne n k o stu u m s) .

v.
O
H
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Het theaterfungeertals een soortfunctionalmuseum.
n ordt
O n d a n k sd a t e r v e e lv r a a gi s n a a r m e e r v o o r s t e l l i n g e w
hierop niet ingegaan.Het zou de draagkrachtvan het monu-

IO

ment overstijgen.Dat is overigenserkendals werelderfgoed.
Dezelfdestatus bezit het wereldberoemdeDrottningholm
Slottheater(Zweden),eveneensvan y66. TorstenNobling,
architecten theaterconsultant(Zweden),lichttede recente,
VooraanzichtBourlaschouwburg,tekeningLouis Baeckelman,1860
(VleeshuisAntwerpen,foto O. Pauwels)

met
Na e en ro nd lei dingin de s c houwbur gop donder d a g a v o n d
FreekBoey,technischdirecteurvan Het Toneelhuis,werd er op
vrijdag:.,juni gestartmet een bezoekaan De Munt in Brussel.
Daarwerd toelichtinggegevenover de geplanderenovatievan
de ateliersen de technischeingrepenaan de scdne(het huidateertuit jaren r98o). Eendemondige theatermechanisme
stratiewerd gegevenbij het schaalmodelvan een tSde eeuws
. Het schaalmodelis gemaaktin de jaren
theatermechanisme
en de spec'9o als evocatievan een baroktheatermechanisme

eerderbeperkteaanpassingentoe die noodzakelijkwaren
Zo kwamener fiine
omwillevan de publieketoegankelijkheid.
m e t a l e nl e u n i n g e nt e r b e s c h e r m i n gv a n d e o o r s p r on ke l i j ke
marmerimitatieop de muren. In dit theaterwerd de elektrische
verlichtingpas bij de restauratiein 192oaangebracht.Deze
werd aangepastom een meer authentiekaandoend,flikkerend
effectte bekomen.Ook hier maken de voorstellingengebruik
n n - k o s t u u m s .B r u n o F o r m e n t ,m u zi e k-e n
v a n k o p i e s c h e r m ee
operahistoricus(VUB en UGent) gaf vervolgensonder de titel
Lost,but Partially Recovered:The Original Stock Setsofthe
Bourlaeeninkijk in de rilkdom van de theaterdecorsvan het
in Antwerpen,de huidige
voormaligeThddtreRoyalFrangais
Eendocument in het AntwerpseFelixarBourlaschouwburg.
chief lndicateursdesddcorsde rdpeftoirevan I91 1 aangevuldmet

daar v an.
tacula iremo ge lilk heden
Het namiddagprcgrammawas gewijdaan de historiekvan

foto's geefteen overzichtvan circa3ooo schermenen rekwi-

in het algemeen.Jiii Bldha,
theateren theaterarchitectuur
in eesky
kunsthistoricusen conservatorvan het paleistheater

ensembleskunnentoegewezenworden aan de
Verschillende
ParijsedecorateursPhilastreen Cambon,die ze in r834 lever-

Krumlov (Tsjechie)schetstede geschiedenisvan bij de bouw in
'1766overde sluiting in r898, het verwervendoor de staat in
r94 5,d e sch ad ewegensniet pas s endgebr uikin d e i a r e n t 9 5 8 -

en de beschilderdedoeden samen met de theatermachinerie
ken voor de zaalen de foyer.De schermenzifn spiitig genoeg

65 en de moeizamerestauratievanafde jaren r98o die dankzi,i

sietendie in r34 opera'sen operettesgebruiktwerden.

verdwenenmaar enkelefoto's geveneen glimp van deze schitterendetrompe I'oeildecors.De lijst vermeldtook de naam

Bouriaschouwburg,tekeningLouis Baeckelman,1860(VleeshuisAntwerpen,foto O. Pauwels)
Langsdoorsnede

van het BrusselseatelierAlbert Dubosq,waarvaneen belang-

traditievan het thddtred l' italienne,dus met een hellende

decorsthans nog bewaardwordt in de Stadsrijke hoeveelheid

scdne.Bij de renovatiein t997-t999 onder leidingvan de

schouwburgvan Kortrijk.

LuiksearchitectCharlesVandenhovewerd de scdnevloervlak

PerSimon Edstrom,theateromnipracticus(O ISTAf,,Zweden)

gelegden uitgerustmet een draaitafel.De verhogingvan de

sprakuit e ige njare nla ng eer v ar ing.I n z ijn opm er k elijk elez in g

scdnehad slechtezichtlijnenin de zaaltot gevolg.Dit resul-

The soundsofwood and canvasin the theatersofwood and can-

teerdevervolgensin het recenteprojectom nu ook de zaal aan

zasvergeleekhij het theaterinterieurmet een muziekinstru-

te passen.Van Coor steldeechterdat het probleemvan de

ment. Het delicateevenwichttussende zaal en de scdneen de
gebruiktematerialen,woodq canvas,geeftaan het theaterinte-

zichtlijnenmoet gerelativeerd
worden. De historischetheater-

rieur een specifiekeresonantie.Acteurs6n publiekzijn er

zalenzijn zo geliefdbij het publiekdat het zich eigenlijkniet zo
stoort aan die kleineimperfecties,die juist het verschilmaken

gevoeligaan. De sprekerbenadruktedat deze aspectenmoe-

met een hedendaagse
schouwburglVan Coor deed een oproep

worden wil men de authentiekebeleving
ten gerespecteerd

als essentieel
voor het behoudvan de hellendescdnevloeren,

zoals een houten vloervervanervanvrijwaren.Veranderingen

deel uitmakendvan het conceptvan het thddtred l' italienne.

gen door een ander materiaalkan grote invloedhebbenop

Volgenszijn ervaringis dat gegevenperfectin te zettenvoor

Hij zettezijnlezing klank bij doortwee
deze belevingswaarde.

producties.
hedendaagse

regenmachines
te demonstreren.

Tot slot van de voormiddagsprakJeromeMaeckelberghover

DavidWilmore,theaterhistoricusen -restaurateur (Un iversity
UK), d ie de Bour labez oc htin de jar en r 98o e n
of Manch ester,

BourlaTheatre:RenovationversusRestoration.Als scenograafen
me gaf hii zijn visie over de
kenner van het Bourlamechanis

toen al een oproep deed voor de volledigerestauratie,stelde

voorgenomenverbouwingvan de Antwerpseschouwburg.

theatermechanismen
op een unieke
dat de r 9de-eeuwse
manier 'flexibel'zijn aangezienze vollediguit hout zijn opgebouwd m e t wein ig me tale nonder delen.Sindsr 98o t onen
verschille nd re
e alisatie in
s Engelandaan dat z e - net als
bepaaldeandereaspectenvan het industrieelerfgoed,zoals
molens- perfectopnieuw in dienst kunnengesteldworden:
TyneTheatree{ Opera House, Ceorgian Theatre RoyalRichmond,
TheatreRoyalNewcastleupon Tyneen andere.Ook de Bourlamachine rieka n n aa rzijn m ening gebr uik twor den en z o
opnieuwtot levengebrachtlHij deed een oproep om daarzo
snel mogelijkmee te beginnen.Het ongebruiktlatenwerkt
de verwaarlozingin de hand.
onvermijdeli.jk
Zaterdagkwamende meer technischeaspectenaan bod.
ltant (M tinchen,
Rein hold Daberto,architect en theaterconsu
D uit sland)be na dru ktehe t c r uc ialebelangv an de s am enhan g
tussenscdneen zaal.Beidevormen 66n functioneleruimte
met een specifiekperspectief.Hij verdedigdebovendiende
stellingdat barokketheatermachinesheel ingenieuzebewegingen van decorsen rekwisietenmogelijkmakenen dat dit met
hedendaagse
theateruitrustingen
veel minder het gevalis.
moeten
De weinig nog bewaardeoude theatermechanismen
worden maar vooralook
dan ook niet alleengeconserveerd
opnieuwgebruiktworden.ChrisAbott, schrijver(King'sCollege Londen,UK) gafeen boeiendelezingover het gebruikvan
(biivoorbeeldde trappeof
de traditioneletheatertechnieken
val) nog tot de jaren r94o, met name in het pantomimetheater,
eigenaan het
De problematiekvan de hellendescdnevloer,
concept thddtred I' italienne,is een heikel en steedsterugkerend thema. Martienvan Coor, architectbij GreinerVan Goor
HuijtenArchitecten(Amsterdam,Nederland)gaf daarovereen
verhelderendemededelingonder de titel The endageredraked
stage.Alsvoorbeeldlichttehij de aanpassingenaan de KoninklijkeSchouwburgin Den Haagtoe. De huidigetheaterzaal
kwam in r.9r na een brandtot stand. De Weensearchitecten
Fellneren Helmer ontwierpentoen een gebouwvolledigin de

Zaal en toneelmondnaarontwem van PieterDens van 1865
(foto O. Pauwels)
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kan vandaaginspirerendzijn voor
Oude theatertechnologie
scenografen.Dat werd treffendnaarvoor gebrachtdoor JeanZijn uitgangspuntwas de
Cuy Lecat,Franstheaterdesigner.
interactietussen het theateren de architectuur.Hij toonde zijn
ensceneringvoor de opera GuilloumeTellvan And16-Modeste
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Gr6try voor de Opero Royalde Walloniein Luik in het seizoen
2012-2011'Het oude Luiksetheatergebouwwas op dat
moment in restauratie.Er werd daarom in een tent gespeeld.

m

Voor de gelegenheidherbouwdeLecateen traditioneel,gedeelre beweisme. Spectaculai
telijk handbediendtheatermechan
zoals gebruikeliikin de barokopera
gendescdnewisselingen,

I2

opvoeringmogelijkmet beperkte
maakteneen spectaculaire
middelen.Het publiekwas heel enthousiast.Dat was ook de
ervaringvan PeterRuthvenHall, architecten theaterdesigner
(CharcoalblueLondon,UK), betrokken bii talrijke herinrichtingen van Engelsetheaters als The Old Vic in Londen en het
Theatre RoyalGlasgow.Hij sprak over Rakedstagesin the UK en
het ideaalvan de perfectezichtlijnen.
ook hij relativeerde
Hij steldedat het publiekzowiesohoudt van de traditionele
lmperfectieis hier misschienjuist een aantheaterinterieurs.
trekkingspunt.Hij benadruhewel het belangvan een goede
balanstussen het auditoriumen de scdne,die een natuurlijke
interactiemoet mogeli,jkmakentussen acteursen publiek.
De veel gehoorde vraagnaat een vlakke scdnevloeris volgens
de sprekereerderingegevendoor praktischeproblemenvan
theatermakersen gaat niet uit van het publiek.
gebouwdin 1833-34door de Parijsefirma
Het theatermechanisme
Philastre& Cambon(foto O. Pauwels)

Hierop volgdeeen presentatiedoor.ferome Maeckelbergen
Marc Brigou,Antwerpsscenograaf,op een daartoegebouwd
schaalmodel.Zij toonden concretemogeliikhedenen oplossingen voor het makenvan voorstellingenop hellendetoneel-

De stad Antwerpenliet in zor3 als eigenaareen haalbaarheidsstudieopstellen,die spijtig genoegniet publiekgemaaktwerd.

vloeren.Vervolgens demonstreerdenzij onvermoede

In de pers ontvouwdeHet Toneelhuisechterwel de plannenen
deeldemee dat de werking niet kan verdergezetivordenzon-

mogelijkhedenvoor het gebruikvan het ondertoneelbij een
historischmechanisme.Daarvanwordt vaak gedachtdat er

theatermechanisme
der de sloop van het nog oorspronkelijke

worenkelbarokkeensceneringenmee kunnengerealiseerd

(r834,Philastre& Cambon,Parijs)en zonder de ingrijpende
wijzigingenin de zaal,met name het dichtleggenvan de par-

vandaagechternog steeds
den. Eencreatiefscenograafkan

terre en wegnemenvan het eerstebalkon.Dezevoorgenomen

bieoen.
theatermechanismen

het publiekverrassenmet de vele mogelijkhedendie dergeliike

ingrijpendeverbouwingengaventrouwensaanleidingtot de
aanwijzingin het EuropaNostra programmaTheTMost
En/angered.Maeckelbergstelde dat er geen rekening gehou-

de Caen,Frankrijk)
historicus(tJniversitC
Dominique Lauvernier,
steldedat de bewaardetheatermachinesin Europaveelaldate-

den werd met de bestaandeschelpvormvan de zaal.

ren van het eindevan de r8de- en vooral uit de rgde eeuw

Hij toonde via simulatiesdat de verbouwingmet een vlakke

en standaardisatie
wanneerer al een zekerevereenvoudiging

scdnevloeren een anderezaalhellingbovendienslechtere
zichtlijnenzal opleverendan de bestaande.Het plan om bre-

ontstaanwas. Het barokheateruit de rTde en r8de eeuw heeft

deretrekkente plaatsenis volgensde sprekerniet wenselijken
geziende specifiekeopbouw van het
ook niet realiseerbaar
bestaandedakspanten de breedtevan de toneelmond,een
vast gegeven.In de pers liet Het Toneelhuisal herhaaldelijk

een meer bewegenden 'ludiek' karakteren is op een manier
die stilaan
'abstracter'dan de rgde-eeuwsetheaterenscenering
evolueerdenaar het zogenaamdesalonfermd,dat veel statischer
is. Naar ziin mening kan het baroktheaterzeer inspirerendzijn

weten dat als het mechanismemoet bewaardblijven,er enkel

voor hedendaagseproducties,iets dat trouwensal aangetoond
werd in de presentatievan .fean-GuyLecatover GuillaumeTell.

een museumfunctieoverblijftvoor de Bourlaschouwburg.

Lauverniervestigdeer de aandachtop dat de Bourlaschouw-

De sprekerweerlegdedit met klem en gaf vele mogelijkheden

burg ontworpenen uitgerustis volgensde idee€nvan Boullet,
uiteengezet in ziin Essaisur I'art de construireles thddtres,leurs

aah - mede aan de hand van een werkendschaalmodel- om
het bestaandemechanismecreatiefin te zetten niet alleen

machineset leursmouvemens,uitgegevenin Parijs t8ot. Hij

voor historischevoorstellingenmaar vooral ook voor heel

verweesdaarvoor naar het recent gerestaureerdeen opnieuw

verscheidenhedendaagseproducties.

in gebruik genomen Ancien ThCdtrede Chdtellerault(1844,

Frankrijk)waarbijde oude theatermachineopnieuw in gebruik

Het oude theatermechanisme
biedt zeerveel mogelijkheden

is gestelden dienstigis voor hedendaagseproducties.

voor hedendaagsgebruik.Deze barokketheatertechniek

te visualiOm de werkingvan de traditioneletheatermachines

spreektimmers een soort universeletaal, simpel en verstaan-

serendemonstreerdenChrisVan Coethem en JamesMcKer-

baar.Tij is tegelijkeenvoudig6n ingenieus,overalgelijkend,

man (YorkUniversity,TorontoCanada)op zondagmorgende

wat het gebruikvergemakkelijkt.
Samen met het groeiendstre-

waaieraan mogelijkebewegingenop het schaalmodelt l4
gemaaktdoor de studentenRITSBrussel.Beidenzijn over-

ontven naar duurzameen ecologischetheaterinfrastructuur
stond de laatstejaren een ware revival.Jongerengaan er zich

tuigd dat de mogelijkhedenvan dergelijkeingenieuzeen tege-

zodat de
Workshopsworden georganiseerd
aan interesseren.

lijk zeereenvoudigemachinesvandaagonderbenutblijven.

kenniszich opnieuwverspreidt.

stilaanveranderingin
Daar komt volgensdezetheatertechnici

blijkenperformantniet alleenvoor
Oude theatermechanismen

nu ook deel uitmaaangeziende historischetheatertechnieken

historischeopvoeringenmaar ook voor hedendaagstheater.

ken van de opleidingtot theatertechnicus
en scenograaf.

Het zijn instrumentendie uitdagenom vandaagartistieke

Zij ondervindendat dezeoude techniekeninspirerendzullen

projectente realiseren.

zijn voor de verdereontwikkelingvan een meer duurzameen

Eentheatermechanisme
dat uit zijn contextgehaaldwordt en

nologie.
ecologischverantwoordetheatertech

verliestzijn waardeen betekenaareen museum overgebracht,

Tot slot was er een debat met de StadAntwerpenals eigenaar

via een schaalmodel.De verplaatsingvan een theatermecha-

nis. De werkingervankan veel beterzichtbaargemaaktworden
(JanRombouts,kabinetschefSchevan de Bourlaschouwburg

nisme,zoalsdat van de Bourla,naar een museum impliceert

pen Heylen),Het Toneelhuis(GuyCassiers,ArtistiekDirec-

eigenlijkde bouw van een nieuwtheatergebouwgeziende

teur), Marc Lambertvan het TheaterTechnischAdviesBureau

e n o r m i t e i tv a n d e m a c h i n e r i e .

ie en
(TTAS),medeverantwoordelijk
voor de haalbaarheidsstud

leidt onvermijHet niet gebruikenvan het theatermechanisme

UniversiteitAntFrankPeeters(Docenttheatergeschiedenis

delijktot verwaarlozingen verval,wat vandaagspijtig genoeg

werpen).Dit panel bevestigdezijn eerderal in de pers bekend

vast te stellenis in de Bourla.

gemaaktestandpunt.Het Toneelhuiswenst in de Bourla-

Alvorensveranderingenaan te brengen,als biivoorbeeldhet

schouwburgte blijven.De locatieis cruciaalen het publiekis

vlak leggenvan de toneelvloerof het wijzigenvan de zicht-

gehechtaan het gebouw.De bestaandetheaterzaalen het

lijnen,is een goedekennisen volledigedocumentatiezowel

-mechanismevoldoenvoor Het Toneelhuisniet op het vlak

van de theaterzaalals van het -mechanismenoodzakeliik.

r, veiIigheiden arbeidsvoorwaarden.
van theaterinfrastructuu

Alle elementenmoeten in balansblijven.

Zekerreizendevoorstellingenzijn moeilijk.Op basisvan een

De conferentiewas een oproep om de mogelijkhedenvan

haalbaarheidsstudie
kiest men voor het slopenvan het theater-

waardevolle h istorischetheaterinfrastructuur en -technologie

mechanismeen de vervangingdoor een nieuw,dat in belang-

verderte verkennenen volop in te zettenvoor hedendaagse

rijke mate kan voldoenaan de noden van HetToneelhuis.

producties.Oude theaterszijn geen musea,maar levende

Om de zichtlijnente verbetercnzou men ook de parterrevan

cultuurhu izen!

het auditoriumverbouwenen het eerstebalkonverwijderen.
Z oals in de Scalavan Milaanwens t Het Toneelhuishet Bour l a mechanismein een museum onder te brengen,waar het beter
zichtbaarzou zijn dan nu. Dezevisie ging uiteraardlijnrechtin
aan bod was gekomenl
tegenal wat er op de drie congresdagen
Alle aanwezigenbetreurdende afivezigheidvan Het Toneelhuis
op de conferentieen deden heelwat concretesuggestiesom
het theatermechanisme
opnieuw in gebruikte stellen.
werdeneen aantal
Als besluitvan de drie conferentiedagen
conclusiesgenomen.De meest bekendehistorischetheaters
in Antwerpen
in Europazijn hoftheaters.De Bourlaschouwburg
heeftontegensprekelijk
een uitzonderlifke en uniekewaardeals
historisch stadstheateropgevat als thd.6tred l' italienne.Terecht
wordt een erkenningals werelderfgoedin het vooruitzicht
gesteld.Cruciaalis het gegevendat auditoriumen scdne66n
conceptueelgeheelvormen. Dit maakt een onmiddellifke interactietussen spelersen toeschouwersmogelijk.Het behoud
van de hellendescdnevloerdn de specifiekeschelpvormvan de
zaalzijn daarbijcrucialeelementen.Het theatermechanisme
zelf heeftanderzijdsook een uitzonderlijkeindustrieel-archeologischewaardeen vormt een onvervangbaar
onderdeelvan
het historischetheatergebouw.

met een
Informatieen lijst vantheatergebouwen
houtenmachineop: http://woodandcanvas.
bewaarde
info.yorku.ca/theatr/
en de
vande Bourlaschouwburg
Voorde geschiedenis
Eentempelvoordemuzen.
restauratie:
M.MANDERYCK,
PierreBourlate Antwerpen,
in M&L,
Deschouwburgvan
jg. rz, nr.2,1993,p.22-45en bijhorende
binnenkrant.
In hetblogartikel
vqnCarsten
Jung,SecretariS-generaal
in
- Association
of HistoricTheatres
van PERSPECTIV
Europe,
wordt gefocustop het slotdebat,u vindt hetvia:
http://theatres
route.weebly.c
omI blogI the-future-of-thersten-jung-perspectiv
rg-antwerp-be-by-ca
bourla-schouwbu
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