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AMERIKANSK PRIS TIL STAVANGER KONSERTHUS
Stavanger konserthus er tildelt USITT 2016 Architecture Merit Award. Prisen ble delt ut i Salt Lake
City.
I bedømmelsen har juryen lagt vekt på byggets tilpasning til omgivelsene, utformingen av
publikumsområdene, akustikken, de scenetekniske løsningene og byggets forutsetning for å gi et
godt arbeidsmiljø. For å bli nominert kreves det gode referanser fra brukerne.
Stavanger konserthus ble tildelt “Merit Award” sammen med State University of New York
Performing Arts Center. Det var 20 nominerte prosjekter til prisen.
Juryen har vært ledet av William Murray, som er viseformann i American Institute for Architects
(AIA).
USITT (United States Institute for Theatre Technology) er en interesseorganisasjon for
sceneteknikere. Organisasjonen har 15000 medlemmer i USA.
Stavanger konserthus er tidligere, blant annet, tildelt Quadrennial Award for practical excellence in
design for 2014.
Stavanger konserthus har to saler: Fartein Valen har 1500 seter og er primært for akustisk musikk.
Salen har orgel. Zetlitz er primært for forsterket musikk. Rigget som teater har Zetlitz 800 seter. Ved
rockekonserter og stående publikum har salen en kapasitet på 1900. I begge salene kan akustikken
reguleres.
Konserthuset er konstruert slik at det kan holdes symfonikonsert i Fartein Valen og rockekonsert i
Zetlitz samtidig. Den akustiske salen Fartein Valen regnes av flere musikere som en av de fremste
salene i verden, mens Zetlitz imponerer med sin spesielle fleksibilitet.
Konserthuset åpnet i 2012. Besøket har siden åpningen passert en million.
Stavanger konserthus er tegnet av Ratio Arkitekter AS, Oslo. Teaterteknisk konsulent har vært AIX
Arkitekter AB – Teater, Stockholm. Akustisk har vært Kahle Acoustics, Brussel, Akukon Ltd.,
Helsingfors og Sinus, Stavanger.
For ytterligere kommentarer kontakt administrerende direktør Stavanger konserthus, Per-Harald
Nilsson, tel. 975 87 010, Per Chr. Brynildsen, RATIO Arkitekter AS, tel. +47 922 09 511 , Torsten
Nobling, AIX Arkitekter AB, tel. +46 8 690 29 31.
Foto finnes i presserommet på www.stavanger-konserthus.no

