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gehouden van het profiel. Hierdoor ontstond een uitste-

kende akoestische ontkoppeling waarna er verder

gewerkt kon worden met het traditionele Metal Stud

systeem.

Een andere uitdaging was het plafond in de foyer. Dit

plafond loopt schuin omhoog en hangt 3 meter onder

de bovenliggende vloer van de filmzaal.

De vele ramen in het gebouw zorgen ervoor dat alle

zijden van het plafond belicht worden. Dat heeft tot

gevolg dat elke oneffenheid zichtbaar is. Daarom heeft

MAT Afbouw gekozen voor beplating met aan vier zij-

den afgeschuinde kanten. Een perfect strak afvoeg-

werk is het resultaat!

In totaal zijn in een hoog tempo 30.000 m2 RF gipspla-

ten van 12,5 mm dikte en 6200 meter IVI Metal Regels

verwerkt.
‘projecties‘ is een periodieke uitgave van
MAT Afbouw B.V. om geïnteresseerden in
woord en beeld te informeren over bijzon-
dere of anderszins interessante projecten
waarbij de afbouw werd uitgevoerd door
MAT Afbouw B.V.



Op 28 december 1895 werden in het Gran Café aan de
Boulevard des Capucines te Parijs, voor het eerst films
vertoond met de Cinematographe voor 35 mm film.
Dit filmapparaat was een uitvinding van de gebroeders
Lumière, fabrikanten van fotografische materialen.
De films duurden niet langer dan één minuut. Het meest
vernieuwend was dat meerdere mensen tegelijk naar
één voorstelling konden kijken.

Vóór 1895 was er ook al sprake van projectie van beelden
maar hierbij kon maar één toeschouwer tegelijk, via een
kijkgaatje, de afzonderlijk belichtte beelden zien.
Het apparaat waarmee dit mogelijk was heette Kinetos-
coop en was een uitvinding van Edison. In de kijkkast liep
een strook celluloidfilm zonder onderbreking rond. Elk
beeldje op de filmstrook werd achtereenvolgend heel

kort belicht, waardoor een bewegend beeld werd gesug-
gereerd.
De eerste filmvoorstellingen werden meestal gegeven in
kermistenten of bestaande zaaltjes. In Nederland was de
film ‘De Inhuldigingsfeesten in Amsterdam’(1898), over
de kroning van Wilhelmina, een echte publiekstrekker.
Rond 1915 werden de eerste vaste bioscopen gebouwd
waarbij vaak de schouwburg als model diende. Toen in
1928 de geluidsfilm zijn intrede deed moesten er nieuwe
akoestische eisen aan de bioscoop worden gesteld waar-
door tevens de vormgeving veranderde. De komst van de
breedbeeldsystemen met ruimtelijke geluidsweergave
gaf in 1952 een nieuwe impuls aan het functionele karak-
ter van de bioscooparchitectuur. En ook in de toekomst
zullen de nieuwste technologische ontwikkelingen de
architectuur van de bioscoop blijven bepalen.

De uitdaging
Tussen kantoren, woningen, winkels en culturele centra staat,
boven op een gigantische parkeergarage, een felrood gebouw:
de megabioscoop UTOPOLIS. Een ontwerp van Office for Metro-
politan Architecture (OMA), het architectenbureau van Rem
Koolhaas. Het gebouw is onderdeel van een uitbreidingsplan
van het nieuwe stadshart van Almere.
Een prominente trap geeft toegang tot de ruime en lichte bios-
coop. In de royale foyer zijn diverse horecagelegenheden en
kiosken ondergebracht. De filmzalen daarboven, hangen als het
ware aan het dak waardoor de ruimte een transparante uitstra-
ling heeft. Het hoger gelegen gedeelte van de foyer biedt uitzicht
over het nieuwe stadshart van Almere.
De bioscoop heeft acht filmzalen met wandvullende projectie-
schermen en elke zaal heeft zijn eigen projectiecabine. In totaal
zijn er bijna 2500 zitplaatsen.

In een bioscoop is de akoestiek van groot belang en

contactgeluiden via vloeren, wanden en materialen

mogen dan ook niet voorkomen. MAT Afbouw uit Zalt-

bommel heeft inmiddels een grote ervaring op het

gebied van akoestische oplossingen. Na de Pathé bio-

scoop in Rotterdam en bioscoop Zuidpoort in Delft,

heeft MAT bij de Utopolis bioscoop in Almere weer eens

laten zien wat zij kan.

Afhankelijk van de constructie van de ruwbouw en de

daarbij behorende staalconstructie wordt voor de

afwerking altijd een passende methode gezocht.

Zo werd in de bioscoop Zuidpoort in Delft gekozen

voor het Technostar systeem, terwijl voor Utopolis in

Almere, IVI Metal Regels zijn toegepast. Een IVI Metal

Regel is vergelijkbaar met een traditioneel Metal Stud

U profiel dat voorzien is van een fabrieksmatig aange-

brachte dubbele laag vilt. Dit systeem werd in combi-

natie met twee of meer gipsplaten en isolatie ver-

werkt. Doordat in het U-profiel gaten zijn gestanst,

werd de bevestiging door middel van het vilt, vrij-

De eerste filmvoorstellingenUTOPOLIS, megabioscoop in Almere
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