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Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) voorzien van een aantrekkelijk masterplan? 

Zorgen voor meer functies, publiek en omzet? 
COEN! ontwerpt een nieuw grand café en maakt de centrale hal multifunctioneel. 

Muzikale historie met heerlijke gastronomie komen samen in een sfeervol grand café: 
Muziekcafé Elling. 

 
Het Muziekcentrum van de Omroep kent een lange historie. Begonnen als VARA-locatie, 

daarna fungeerde het als repetitieruimte, diende het voor opnames en uitvoeringen en 
herbergt het de eerste radiostudio van Nederland. Bernard Haitink, Liesbeth List, Jaap van 
Zweden, Eric Dolphie en de Sky Masters maakten gebruik van het gebouw. Decennia is het 

een omgeving waar muziek doorklinkt in alle kieren en gaten. 
 
Na bezuinigingen, het verdwijnen van orkesten en de muziekbibliotheek verandert de functie 

en het gebruik van het gebouw. Maar er gebeurt ook iets wonderlijks. Binnen de nieuwe 
werkelijkheid van het culturele landschap kun je hier terecht voor repetities, concerten en 
opnames, kinderen krijgen er hun eerste muziekles, en zijn andere evenementen met een 

muzikale gloed mogelijk.  
 

In het Muziekcentrum van de Omroep repeteren wekelijks het Radio Filharmonisch Orkest, 
het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest voor de concerten die zij geven. De 

muziekschool zorgt voor nieuw elan. Meer is mogelijk. Kortom: de komende jaren zal het 
Muziekcentrum van de Omroep een bruisend cultureel centrum worden. Bij deze 

transformatie hoort een volwaardige horecagelegenheid. De voormalige bibliotheek is nu het 
grand café: Muziekcafé Elling: het eerste zichtbare resultaat van dit traject. 

 
‘Na eerdere goede ervaringen met COEN!, besloten wij wederom een beroep op zijn 

ontwerpteam te doen.’ aldus Rogier Hageman, manager bedrijfsvoering van het MCO. 
‘In februari hebben wij met veel trots Muziekcafé Elling geopend. Dit grand-café is door 

COEN! ontworpen en is door de toewijding, praktisch inzicht en goede smaak geworden tot 
het prachtige grand-café waar nu dagelijks vele mensen gebruik van maken.’ 



 

 

 
Het ontwerp sluit aan op de bestaande omgeving. COEN! ontwerpt met respect voor de 
architect van het gebouw Piet Elling. Sobere lijnvoering, eenvoud in vorm en materiaal: 

samen met een helder kleurenpalet zorgt dit voor eenheid. De gloedvolle verlichting en het 
donkere plafond geven de ruimte sfeer en intimiteit. Met transparante gordijnen wordt een 

luchtige grens tussen gangen en het grand café neergezet. Door de bar als verbindend 
element over de trap te plaatsen, ontstaat een aantrekkelijk beeld van de hoge hal naar het 

lager gelegen grand café. Het nodigt uit om er naartoe te gaan. 
 

Het glinsterend kleurrijke glaskunstwerk van Joop van den Broek op de achterwand krijgt 
van COEN! weer de aandacht die het verdient. Voor het dynamische kunstwerk is een 

loungeruimte gecreëerd, gedragen door een theatraal rood vloerkleed. Forse witte fotolijsten 
met zwart-wit beelden uit het rijke verleden van het Muziekcentrum vertellen daarnaast het 

menselijke verhaal.  
 

Op de strak gestileerde wanden heeft de magazinehouder FOLDR (Coen van Ham voor firma 
Van Esch) een plaats gekregen. In het voorbijgaan naar de zalen kan de bezoeker een blik 
werpen op het muzikale programma en andere informatie. Het logo voor muziekcafé Elling, 

dat bijpassend is vormgegeven, maakt het geheel compleet. 
 

De opdrachtgever: ‘De persoonlijke benadering van Coen van Ham zorgt ervoor dat je stap 
voor stap in het ontwerpproces wordt meegenomen. Daarnaast heeft COEN! het hele 

bouwproces begeleid, zodat het we nu naar volle tevredenheid in ons grand café van een kop 
koffie of een biertje kunnen genieten.’ 

 
 

over COEN! 
 

Wie ben ik, wat wil ik de wereld vertellen en hoe kan ik dat laten zien? 
Het ontwerpteam van COEN! geeft zichtbaarheid aan identiteit, maakt toepasbare 

ontwerpen en inspireert. Daardoor zien, herkennen en beleven meer mensen 
toegevoegde waarde, ontstaat contact en krijgt de wereld kleur. 

 
Het creatieve team van COEN! achterhaalt samen met u motieven en kernwaarden en 
vertaalt deze naar een totaalconcept passend bij uw organisatie of product. Vanuit dit 

concept worden vervolgens interieur, huisstijl, product of iets anders ontworpen om uw 
organisatie herkenbaar en beter zichtbaar te maken. We voegen als het ware een eigen 

identiteitslaag toe. 
 

Werk van COEN! is kleurrijk, grafisch, helder, en communicatief. 
Ontwerpen van COEN! zijn opgenomen in diverse collecties en worden internationaal 
gepubliceerd. Nieuwsgierig? Bezoek voor meer inspiratie COEN!’s virtuele wereld op 

www.coen.info 
 
 

Coen van Ham 
 

Coen van Ham is conceptdenker, architectonisch vormgever en creatief inspirator. Hij 
studeerde aan de gerenommeerde Design Academy in Eindhoven. Zijn boutique studio 

COEN! behoort volgens velen bij de top van Nederland door innovatieve concepten, 
spraakmakende ontwerpen en inspirerend designmanagement. 
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algemene informatie 
 

project    Muziekcafé Elling 
opdrachtgever   Rogier Hageman, Muziekcentrum van de Omroep 
adres   Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum, Nederland 
interieurontwerp  Coen van Ham, COEN! bureau voor vormgeving, Eindhoven 
interieurbouwer  Redie, Oirschot 
meubilering  COEN! en Allermuir 
vloeroppervlakte  ca. 300 m2 
start ontwerp   2013 
start bouw   2014 
oplevering   2014 
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meer informatie en interviews: aan te vragen bij COEN!: 040-2363044 of press@coen.info 
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en per post aan COEN!, ’t College 30, 5611 EH EINDHOVEN. 
 


