Arnhem • Focus Filmtheater

Tekst: Mats Fortuin

Filmtheater
transparant naar de omgeving
Aan het Audrey Hepburnplein (voorheen Kerkplein) in Arnhem wordt een geheel nieuw filmhuis gebouwd.
Het Focus Filmtheater wordt een mooie trekpleister voor de binnenstad en vervangt het oude theater op
de Korenmarkt. Dat oude filmhuis was te klein geworden en uitbreiding op de bestaande locatie was niet
mogelijk. De realisatie van de nieuwbouw is is in handen van BINX Smartility uit Groenlo.

Filmhuis aan het
plein, voor de kerk

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem, Arnhem

Installaties
BINX Smartility BV, Groenlo

Architect
DP6 Architectuurstudio, Delft

Metselwerk
Metselbedrijf Hollink, Haaksbergen

Constructeur
ABT, Velp

Buitengevelreclame en
belettering
Haaxman Lichtreclame BV, Mijdrecht

Bouwkundige hoofdaannemer
Binx Smartility, Groenlo

Bouwprogramma
Filmtheater met vijf zalen en een
grand café
Bruto vloeroppervlakte
2.600 m2
Aanneemsom
Circa € 11.400.00
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Gefeliciteerd met de nieuwe locatie!

In het transparante
tussendeel is de
Eusebiuskerk goed te zien

Het Audrey Hepburnplein vormt de
schakel tussen de binnenstad en het zuidelijke deel van de stad, dat zich steeds
meer ontwikkelt tot een aantrekkelijker
woon- en verblijfsgebied. Volgens de gemeente is het plein een ideale, publiekstrekkende locatie in het stadshart. Het
centrale uitgangspunt bij het ontwerp en
de bouw is dat het complex moet dienen
als toegankelijke en gastvrije ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen, waar
bezoekers zowel overdag als in de avond
terecht kunnen voor kunst, cultuur, ontspanning en horeca.

Multifunctionele zalen
Naast het feit dat het oude Focus uit
haar jasje was gegroeid, had het ook
beperkte horecamogelijkheden en was er
op drukke avonden vaak overlast van de
Korenmarkt. Met vijf zalen en in totaal
385 stoelen worden deze beperkingen
verholpen. Er komt een Grand Café op
de begane grond en een ruime foyer op
de eerste verdieping die tevens verhuurd
kan worden. Met een verschuifbare
tribune wordt de aansluitende tweede
zaal multifunctioneel. Deze tribune
kan bijvoorbeeld in theaterstand gezet
worden waardoor er een groter speelvlak
te creëren is. Dit biedt ook uitkomst voor
feesten en congressen. Op het dakterras
kunnen films worden gedraaid.

Lichtreclame
op maat
Zowel overdag als ‘s avonds is het filmtheater goed zichtbaar.
Op de gevel is de naam Focus Filmtheater te zien in verlichte
ledletters. De vervaardiging en de montage is het werk van
Haaxman Lichtreclame BV uit Mijdrecht.
De letters zijn vervaardigd uit roestvrij staal in combinatie met
wit, lichtdoorlatend kunststof. De juiste intensiteit van het

Transparant

licht bepaalde Haaxman door vooraf een aantal visualisaties
te maken en daarna een proef uit te voeren in samenwerking
met de opdrachtgever. Voornaamste reden voor deze werk-

Transparant grand café op de begane grond

wijze is om te verzekeren dat de letters voldoende licht geven
zonder dat de omwonenden er hinder van ondervinden.
Eenvoudig was de productie niet. ‘De uitdaging was om de esthetische wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een

METSELBEDRIJF
HOLLINK B.V.

technisch uitvoerbare vorm’, vertelt eigenaar Ernst Schreurs.
‘De vorm van de letters loopt van breed naar zeer smal
waardoor we niet met standaard sponningen konden werken.
We hebben dit opgelost door het acrylaat sponningloos te
monteren.’ Naast de letters op de gevel maakte Haaxman ook
de letters voor het portaal rondom de entree.
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Om het zicht op de laatgotische Eusebiuskerk in tact te houden is de massa van
het nieuwe filmhuis opgedeeld door een
glazen tussenbouw. De historische toren
van Arnhem speelt ook een belangrijke
rol in het gebouw zelf. Het dak boven de
grote trap die bezoekers naar de zalen
leidt is namelijk van glas waardoor
de toren goed zichtbaar is. Daarnaast
heeft ontwerper DP6 architectuurstudio
diverse elementen uit de binnenstad
van Arnhem laten terugkomen in het
ontwerp. Voorbeelden zijn elementen
die de wederopbouw van de architectuur
kenmerken, zoals grote winkelpuien en
metselpatronen. Verder is er een uitgestrekte transparante plint toegepast aan
de publieke ruimten die zicht geeft op de
ontvangstruimte en het Grand Café.
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