
Hangversenytermek akusztikai részletei



Walt Disney Concert Hall / Frank Gehry
Los Angeles
2003



1. Színpad: Hidraulikus emelő
segítségével lehet a színpad egyes 

részeit külön mozgatni, attól 
függően, hogy mekkora zenekar 

játszik épp. Így ha sokan vannak, a 

távolabbi sorokat meg lehet emelni, 
illetve a nézőtér első pár sorának 

eltávolításával is lehet a színpadot 
bővíteni. 

2. Ajtók: Kb. 6 cm vastagak, és nincs 

rajtuk semmilyen zárszerkezet, 
kilincs. Az előtérből semmi zaj nem 

szűrődik át.



3. Falak: A csarnok fából 
készült, falai mögött 11 cm 
vastag beton fal található, ami 
a basszus jobb 
visszaverődését adja.

4. Forma: A sík felülete a 
„szőlős”, teraszos ültetésnek 
növeli a visszaverődésnek a 
hangerejét.

5. Tetőablakok: 4 rétegű
üvegből készültek. A legfelső
és a legalsó réteg között 122 
cm levegő van, ami 
úgynevezett hangvákumot hoz 
létre. Ez teljesen kizárja az 
időjárás okozta zajokat.



Philharmonie de Paris / Jean Nouvel
Párizs, Franciaország
2015



1. Színpad: Fa színpad, alatta levegővel, 
( mint egy dobozba zárt levegő
buborék) és ez a színpaddal érintkező
hangszerek  rezgését felveszi, majd 
visszatükrözi a térbe.

2. Ülések: Az ülések és a zártszékek 
visszahúzhatóak, növelve a terem 
kapacitását. 

3. Kapcsolat: A nézők és a zenészek 
egymással szemben és közel ülnek, így 
fokozva az élményt.



4. Tervezési folyamat: A tervezők 
rengeteg kis modellt építettek be, 
(mini hangszórókat és mikrofonokat) 
amelyek tesztelik a hangokat minden 
egyes ülőhelyről, különböző
elrendezések, kialakítások esetén, 
majd ezt követően úgy alakítják ki, 
hogy minden negatív visszhangot 
megszüntessenek.

5. Formák: A színpad körül 
méhsejtes, hajlított fa szerkezetek 
felelnek az akusztikáért. A nézők 
többszinten ülnek a színpad körül, 
„szőlő stílusban”.



Liszt Koncertterem / Kempe Thill Architects
Raiding, Ausztria
2006



A Liszt koncertterem elsődleges 
feladata az volt, hogy hogyan lehet egy 
ilyen nagy léptékű funkciót egy kis 
falusias környezetbe integrálni. A 
zeneterem 600 vendég befogadására 
képes. Az oldalfalait és a mennyezetét 
is fenyőfa kazetták borítják melynek 
felülete apró lyukakkal áttört. A 
fatáblák enyhén ívesek, amely nem csak 
a vizuális megjelenésben játszik 
szerepet, hanem az akusztikai élményt 
is jelentősen megnöveli. A teremnek 
egyfajta ritmikusságot ad a faburkolat, 
valamint erősíti puritán jellegét. 
Ugyanakkor a nyers fa szinte 
bútorszerűen jelenik meg, ahogy 
minden egyes osztásban finoman 
domborul. 



A hallgatóság padozata hátul 
enyhén emelkedik, az ülések 
viszont mind egyformák. Az 
akusztikus tervező még a 
kárpitot is megvizsgálta, hogy 
a követelményeknek 
megfeleljen. Színpad helyett 
mindössze egy 80 cm magas 
pódium helyezkedik szembe a 
közönséggel, mely 
kamarazenei előadásokra 
alkalmas.



Casa de Musica / OMA- Rem Koolhaas

Porto

2005

ÉPÍTÉSZET (Rem Koolhas a Casa de Musicaról)
Ha a tudomány és a művészet harcban áll, mindig a 

tudomány győz. Az akusztika és építészet küzdelme 

épp ilyen harc. Hova fejlődjünk egy olyan 

tradicionális tipológia esetében, mint a 

koncertterem? Ez a század kényszeresen próbált 
meg menekülni a "cipősdoboznak" attól az uralmától, 

amit az akusztikusok (beleértve a miénket is) a 

tökéletes akusztika kizárólagos garanciájának 

tartanak. Míg Sharoun Berlinben el tudta kerülni a 

téglalap alaprajzot, addig Gehry a Disney 

Hallnál ismét behódolt a régi prototípus 

elkerülhetetlenségének. Ez a stabil megjelenés 
nehezen tehető a kortárs világ részévé. A formával 

való küzdelem helyett mi a koncertterem és a 

közönség kapcsolatára összpontosítottunk.



Az épület kialakításánál két fő szempontot vettek figyelembe, 
melyből az egyik, hogy a Casa de Musica az idő nagy részében, 
azaz az előadások idején túlmenően is nyitott a nagyközönség 
számára, legyen élő közeg, valamint alakítson ki közvetlenebb 
kapcsolatot a közönség és a művészek között. A 
hangversenyterem tömegét ötszörösre nagyították, és egy 
tágas, nyitott kőburkolatú platóra helyezték. Ez a tér szakított a 
szigorú struktúrájú városi szövettel, új elemként jelent meg 
Porto város-szerkezetében. 
A két előadóterem határoló falai által meghatározott dőlő síkok 
adják a külső héj kontúrját. Ez a héj a fő teherhordó és merevítő
szerkezet, amit két, 1 méter széles vasbeton fal hord, illetve azok 
a belső térben öntörvényűen fel-felbukkanó pillérek. Ezek a 
nagyon vastag falak határolják a nagy előadótermet, aminek 
ezen belül alakul ki az akusztikai okokból teljesen független, 
önálló szerkezete. Az előadóterem cipős doboz formájú, ami a 
leghatékonyabb akusztikai szempontból, azonban a 2 hatalmas 
üvegfal jelentett problémát. Erre hullámzó felületű strukturális 
üvegpaneleket fejlesztettek ki, amik a hangot az oldalsó falakra, 
illetve a színpad feletti részről a közönség felé verik. Ezen 
túlmenően esztétikai és egyéb szerkezeti feladatuk is van. 



A klasszikus/hagyományos portugál építészet 
és kézműves anyagai és technológiái - a XVIII 
századi és a XIX század végi kerámiacsempék 
és aranyműves munkák - a mai napig 
fellelhetőek (ez utóbbit a nagy előadóterem 
belső faburkolatánál használták). Feléledtek 
és friss értelmezést nyertek ezek a régi 
technológiák. Különböző típusú fém és 
alumíniumlemezek borítják a közlekedők 
padlóit és falait, szinte összenövesztve a 
vízszintes és függőleges síkokat. Természetes 
és mesterséges fény árad szét a belsőben, 
nem csupán funkcionális, de dekoratív céllal 
is.
Az épület ellenszegül a környék 
léptéknélküliségének, a "lábnyoma" 
ugyanakkor olyan kicsi, hogy mégis jól 
kapcsolódik a környezetéhez.



Bing Concert Hall / Ennead Architects
USA
2012



A hangversenyterem az ovális dob formájával a 
szíve az épületnek. 12 cm vastag beton burkolata 
különíti el a külső hangokat. Az ovális alaknak 
köszönhetően minden egyes ülőhelyről a 
legoptimálisabb a hangterjedés. A legtávolabbi 
hely csak 75 méterre van a karmestertől. Itt is 
„szőlő stílusú” a konfiguráció, melynek 
teraszosan kialakított ülőhelyei körülölelik a 
színpadot és így egy meghitt koncert élményt 
nyújtanak. Ezáltal kellemes környezetet hoznak 
létre mind a fellépő zenészeknek, mind a hallgató 
közönségnek. Minden szektornak egyedi 
hangulata van, különösen a középső szakasznak, 
amely a színpaddal egy szintben van. Alacsony 
falszakaszok választják el egymástól az 
ülőhelyeket, szinte körülölelve azokat. Gyakran 
hullámzó felületeket is létrehozva. A tagoló falak 
bükkfából készültek, melynek fajlagos sűrűsége 
és textúrált felülete stratégiailag visszatükrözi 
és szétszórja, eloszlatja a hangot a teremben. A 
színpadnak 6 db külön mozgatható része van, 
melyek sárga alaszkai cédrusból készültek, amely 
különleges akusztikai tulajdonságokkal bír. 



A mennyezeti felhőként belógatott domború 

vitorlák is a felső régió optimális akusztikai 

megoldását segítik elő. Erre gondosan 

kialakított szögben felhelyezve. A vitorlák nem 

csak akusztikai és építészeti kifejezésre 
szolgálnak, hanem képernyőként is 

funkcionálnak videó vetítés alkalmával. Arra is 

figyeltek, hogy a reflektorokból áramló fény 
sűrűsége hogyan befolyásolja a hangot. A 

próbaterem akusztikailag szigetelve van a 
koncertteremtől, hogy egyidejűleg is 

használható legyen. Váltakozó akusztikai 

függönyökkel van felszerelve. 



Concert Hall Blaibach / peter haimerl.architektur
Németország
2014



Blaibach-ban a városfejlesztés szíve 

ez a koncertterem, amely újjáéleszti a 

város új központját. A monolit 
megdöntött épület a főtéren nyílik ki a 

látogatók előtt, majd lépcsőn vezeti le 

őket a felszín alá. Megdöntött felületek 

segítik az akusztikát, valamint LED 

lámpák és fény rések is azt 

optimalizálják. A beton kezeletlen a 

csarnokban, bonyolult zsaluzattal 

készült. A középmagas hangok 

felvételében a nyers felületek 
segítenek. Az átlátszónak tűnő ülések 

mintha lebegnének a fényrések felett. 

A színpad is modern LED 

technológiával van felszerelve. Az 

épület csak hangversenyek 

rendezésére alkalmas, nem 

multifunkcionális. 
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