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SceneAround

SceneAround is een presentatievorm van theater waarbij het publiek op een draaiende tribune een voorstelling

volgt. Het decor is in een cirkel van 360° om de tribune heen gebouwd.

SceneAround is bedacht door theaterproducent Robin de Levita voor de musical Soldaat van Oranje. De musical, die

werd opgevoerd in een tot theater omgebouwde voormalige vliegtuighangar, ging op 30 oktober 2010 in première.

Andere bestaande presentatievormen van theater zijn amfitheater, vlakkevloertheater en lijsttheater.

Zaal

Op basis van een zaalontwerp van Robert Nieuwenhuis is in drie maanden tijd een stalen draaischijf met ruim

elfhonderd zitplaatsen gemaakt. De draaibeweging, -snelheid en -richting kunnen traploos worden aangepast. De zaal

kan in beide richtingen zeven keer om zijn as ronddraaien.

Decor

Het decor is ontworpen door Bernhard Hammer, onder regie van Theu Boermans. De set is rondom de tribune

gebouwd, afgeschermd door bewegende panelen in elke gewenste afmeting die kunnen ver- of onthullen. Terwijl het

publiek naar een nieuwe scène in een ander decor draait, sluiten de horizontaal schuivende panelen de voorgaande

set af. Er zijn geen pauzes nodig om het decor te veranderen. De panelen worden gemotoriseerd aangestuurd en

kunnen meedraaien of draaien juist in tegengestelde richting, ten opzichte van de tribune.

Door het gebruik van theaterafstoppingen (doeken) kan iedere referentie met de ruimte worden verborgen, zodat het

publiek geen idee heeft waar in de zaal het zich bevindt. Op de draaischijf kan een brug met projectoren worden

geplaatst, die bij de voorstelling passend beeldmateriaal projecteren op de panelen.

Techniek

De besturing van de draaischijf is geautomatiseerd. De aandrijving van de zaal gebeurt door 22 elektromotoren.

Zowel de draaischijf als de panelen worden aangestuurd door computers.

Feiten

•• Diameter draaischijf: 33 m

•• Snelheid: 1,2 meter per seconde

•• Gewicht: 300 ton inclusief het publiek

•• Zitplaatsen: 1103

Bronnen

• http:/ / www. soldaatvanoranje. nl/ media/ upload/ 41_pdf_s/ 20100924_Tribune_indeling. pdf

• http:/ / www. parool. nl/ parool/ nl/ 12/ CULTUUR/ article/ detail/ 303980/ 2010/ 07/ 06/

Draaiende-tribune-bij-Soldaat-van-Oranje. dhtml

• http:/ / www. youtube. com/ watch?v=G7SdWn9umhs

• http:/ / cultuurgids. avro. nl/ front/ detailmusical. html?item=8225540

• http:/ / www. prosoundnewseurope. com/ main-content/ full/ soldier-of-orange-is-a-wheel-musical-treat

• http:/ / www. blitzlive. co. uk/ pdf/ Blitz-SoldierOfOrange. pdf

• http:/ / www. metronieuws. nl/ entertainment/ soldaat-van-oranje-daaaaag-broadway/ SrZjka!oLFXvMSs8yank/
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijsttheater
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• http:/ / www. trouw. nl/ tr/ nl/ 4324/ nieuws/ article/ detail/ 1818221/ 2010/ 11/ 01/

Soldaat-van-Oranje-Groots-en-intiem. dhtml

• http:/ / www. sevendays. nl/ artikel/ 184322

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1818221/2010/11/01/Soldaat-van-Oranje-Groots-en-intiem.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1818221/2010/11/01/Soldaat-van-Oranje-Groots-en-intiem.dhtml
http://www.sevendays.nl/artikel/184322
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