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“

Сърцето на новия
център ще бъде
централното помещение
на топлоцентралата и ще
играе ролята на Голяма
зала.
The plant hall is retained
within the heart of the
project, now dedicated to the
main auditorium.

“
Изглед на Голямата зала
View of Main hall

Голямата зала е максимално запасена в оригиналният си вид. Зад съществуващата конструкция е поставена метална конструкция и окачена остъклена система с вградени щори. Таванът е оставен изложен и
акустичен панел е поставен между бетонните греди. Нов плаващ под с твърда дървесина покрива цялата зала. Предвидени са прибираши се седалки за 315 души. Звуковата и светлинната кутия стой на високо ниво в
пространството. Механичните и електрическите инсталаций се побират в нова кухина, образувана между съществуващият покрив и новата конструкция на вторият етаж.
Тhe Main hall is left as untouched as possible. A blackened metal structural frame and clear glass glazing system with integral blinds is fitted behind the existing structure. The ceiling is left exposed with acoustic panelling set between
the concrete beams. The floor is a timber hardwood floating floor. Retractable seating for 315 people is fitted in the room. A concrete wall forms the entrance to the main hall which contains the sound & light box at high level in the space.

Изглед на входно фоайе
View of entrance foyer

Входното фоайе е бетонна кутия със драматична бетонна стълба. Светлината се доставя от интегрирани led панели. Подът е
полиран бетон. Всички мебели в пространството като библиотеките, бюро за билети, гардероб, врати и парапет са от черен
метал.
Тhe entrance foyer is formed by an exposed structural concrete box which holds a feature staircase. Light is delivered by integral LED
panels. The floor is polished concrete. All furniture in the space - bookshop, ticket office, cloakroom, doors & staircase are blackened metal.

“

Идентичността на сградата
ще се запази в откритата
структура на голямата
зала, която е характерна
черта на фасадата.

Западна фасада 1:200 @ A1
West elevation 1:200 @ A1

The identity of the building
is maintained in the exposed
structure of the main hall,
a prominent feature of the
façade.

“
Разрез B-B 1:200 @ A1
Section BB 1:200 @ A1
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