
THEATERS TILBURG
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TEXTILE 
TRANSFORMER

ATELIER SAMIRA BOON + NEXT architects

i.s.m. TextielLab Tilburg en Beerens Intercover 



 

Samira Boon en NEXT architects creëerden een oplossing om de grote theaterzaal van 
Theater Tilburg aanpasbaar te maken voor een zeer flexibele programmering van kleine en 
grote voorstellingen. De innovatieve aanpak en samenwerking met het TextielLab en 
tentenbouwer Beerens maakte het mogelijk om in zeer korte tijd tot een pasklare oplossing te 
komen die aansluit op het veranderende culturele klimaat.  

FLEXIBELE 
PROGRAMMERING



INZENDING ARC13_ TILBURG THEATERS →

WENS VAN 
HET THEATER

“Theaters Tilburg” was samen met het TextielLab op zoek naar een innova-
tieve oplossing om de grote schouwburgzaal te veranderen in een intieme 
setting tijdens kamermuziek concerten. Samira Boon en NEXT architects 
wonnen de competitie en realiseerden een vouwbaar scherm dat oplicht in 
het donker. 

"We zeggen dat we de meest kleurrijke Concertzaal van het Zuiden zijn en daar hoort 
een  brede programmering bij. Dus bijvoorbeeld ook kamermuziek en singer songwri-
ters. Bij intiemere concerten kan deze grote zaal wat kil aanvoelen. Bovendien willen 
we de musicus en het publiek dichterbij elkaar brengen.  In het nieuwe concertseizoen 
krijgt elk concert de setting die het beste bij de voorstelling past.”     
 

Theaters Tilburg directeur Rob van Steen.





INZENDING ARC13_ TILBURG THEATERS →INZENDING ARC13_ TILBURG THEATERS →

DE  
ZAAL

In de reeds bestaande concertzaal vloeien de architectuur van Jo Coenen en 
het lichtkunstwerk van Peter Struycken samen tot één geheel. Eén vereiste 
was om een relatie te leggen met die architectuur, in vorm en kleur.  Er werd 
gekozen voor een licht object , terughoudend maar daardoor veranderbaar 
onder invloed van de verlichting in de theaterzaal. 

De meest verrassende karakterverandering vindt plaats wanneer alle lichten 
uit zijn. Dan ontstaat een patroon van de “glow in the dark” garens dat subtiel 
gloeit en een achtergrond vormt voor de muzikanten.



INZENDING ARC13_ TILBURG THEATERS →

AANPASBAAR 
EN VERPLAATSBAAR

Het scherm moest flexibel genoeg zijn om op verschillende plekken van de 
zaal te worden geplaatst waardoor de lengte varieert van 30 meter maximum 
voor in de zaal, tot 20 meter achterin. 
Aanvullende eisen kwamen voort uit de beperkingen ten aanzien van het con-
tinu opbergen en ook weer opzetten. De beschikbare opbergruimte was 1,25 
meter breed, daar moest het hele scherm in opgevouwen toestand in passen. 
Het opzetten van het scherm was gebonden aan een tijdslimiet van maximaal 
2 uur voor twee personen. De uiteindelijke versie blijkt beter op te zetten met 4 
personen en wel binnen een half uur.

Het vouwbare ontwerp ontstond uit de inspiratie die werd gevonden in de 
manier waarop rupsen zich voortbewegen; door het aanpassen van hun vorm. 



INZENDING ARC13_ TILBURG THEATERS →

DE
OPBOUW

De ontwerpers dienden voor deze opdracht met een omvangrijk pakket van 
technische en functionele eisen rekening te houden. De akoestiek van de zaal 
is zo geoptimaliseerd dat nagenoeg elke interventie een verstoring teweeg 
brengt. Het was dus van belang dat het scherm akoestisch niet bestond maar 
visueel juist zeer aanwezig was. De open structuur van het 3D weefsel in 
combinatie met een tentconstructie bleek daarvoor een ideale oplossing te 
bieden.



“The most intriguing project of 2012 was the Concert Hall in Tilburg. The fabric was very difficult to weave because 
of the thick weft yarn that Samira wanted to use. We had to entire technical team spent weeks on the case.

Wil van den Broek, Team Leader Textile Techniques, Textile Lab
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GLOEIEND TEXTIEL

De realisatie was een uitdaging op zich. Vanaf het moment van goedkeuring 
van het ontwerp tot realisatie waren er slechts 6 weken beschikbaar, de 
opening van het theaterseizoen bood geen ruimte voor uitstel.  In die periode 
moesten de engineering van het lichte en flexibele frame, de productie van de 
unieke stof, de assemblage en het testen nog plaatsvinden. Dat werd mogelijk 
door een unieke samenwerking van Tilburgse partijen. 

In het TextielLab werd een licht doek op maat ontworpen, met een 3D patroon 
van garen dat de bijzondere eigenschap heeft dat het licht kan opnemen en 
uitstralen. In het TextielLab zijn ruim 150 meter rekbare stof van verviltbaar 
garen geweven. Hierin is het patroon met flotteringen van het lichtgevend 
garen verwerkt. Tentenbouwer Beerens Intercover speelde een essentiële rol 
in het realiseren binnen het korte tijdsbestek van 6 weken. Zij brachten de 
ervaring in ten aanzien van de vervaardiging van de vouwbare constructie en 
namen confectioneren van de stof voor hun rekening. 
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COLOFON 
Een vruchtbare combinatie van diverse partijen heeft het mogelijk 
gemaakt om het Theater weer toekomstbestendig te maken in het 
veranderende landschap voor podiumkunsten. Een oplossing met 
een maatproduct dat kansen creëert voor  andere culturele instel-
lingen die kampen met gelijksoortige problemen. 

ONTWERP →
STUDIO SAMIRA BOON / AMSTERDAM

Tolstraat 129 / A.2.17
1074 VJ Amsterdam
Nederland
T → +31 (0)6 37172 862
E → samira@samiraboon.com
W → http://www.samiraboon.com/

i.s.m. 

NEXT ARCHITECTS / AMSTERDAM

Paul van Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam 
Nederland
T → +31(0)20 4630463
F → +31(0)20 3624745
E → info@nextarchitects.com
W → www.nextarchitects.com

i.s.m. 

TextielLab TextielMuseum  

Goirkestraat 96 
5046 GN Tilburg 
T → +31(0)13 53 67 475 
F → +31(0)13 53 63 240
E →  info@TextielMuseum.nl
W →  www.textielmuseum.nl

i.s.m. 

BEERENS INTERCOVER B.V.

Polluxstraat 49a
 5047 RA - Tilburg

T → . +31 (0) 13-571 5229

F →  +31 (0) 13-571 4410

E →   info@beerens-intercover.com
W →  www.beerens-intercover.com 

OPDRACHTGEVER →
THEATERS TILBURG  

Louis Bouwmeesterplein 1 
5038 TN Tilburg
T → +31(0)13 5490341


