Publicatie Versseput Architecten
over ervaring met het ontwerpen en realiseren van Poppodia
Het ontwerpen en realiseren van passende huisvesting voor de hedendaagse popcultuur is een
complexe opgave en vereist teamwerk. Versseput Architecten realiseerde de afgelopen 10 jaar de
vernieuwde huisvesting voor RASA wereldculturencentrum, jeugdtheaterhuis de Berenkuil en een nieuw
poppodium in Heerlen. De ervaring die zij opdeden bij deze verschillende opgaven brachten zij samen in
een publicatie om hiermee de essentie te verwoorden voor het succesvol realiseren van passende
huisvesting voor de hedendaagse popcultuur. Momenteel werkt Versseput Architecten aan het ontwerp
voor een nieuw poppodium in Bergen op Zoom.
In de publicatie â€˜Een tempel voor de Muzen, vormgeven aan poppodiaâ€™ wordt de ervaring met
deze hedendaagse architectuuropgave gedeeld en de knel- en aandachtspunten in het ontwerp- en
realisatieproces uiteengezet met als doel bij toekomstige soortgelijke opdrachten politici,
beleidsmedewerkers, de gebruikers, exploitant en artistieke gebruikers inzicht te geven in de benodigde
expertise van een ontwerpteam.
De opgave vereist van alle betrokkenen veel inzet, gedrevenheid en doorzettingsvermogen. De
popcultuur heeft de afgelopen decennia een transformatie ondergaan. Het rebellerende karakter van de
popcultuur uit de jaren â€˜60 en â€™70 is professioneler, meer divers en maatschappelijk invloedrijker
geworden. De architectonische opgave voor de architect bij het vormgeven aan poppodia gaat verder
dan de traditionele rol. Het is een behendigheidsopgave waarbij praktijkkennis en voortschrijdend inzicht
onontbeerlijk zijn.
Begin 2007 is het door Versseput Architecten ontworpen poppodium â€˜De Nieuwe Norâ€™ in Heerlen
gerealiseerd. Terugkijkend bleek dat het team met specialisten, maar ook de betrokken opdrachtgevers
van de gemeente Heerlen en â€˜De Nieuwe Norâ€™, een essentiÃ«le rol hebben gespeeld bij het
welslagen van dit project.
Download de publicatie â€˜Een tempel voor de Muzen, vormgeven aan poppodiaâ€™ (pdf)
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