
Het ontwerpproces voor het nieuwe Filmhuis Alkmaar heeft een belangrijke rol gespeelt in het ontwikkelen van haar nieuwe 
identiteit. 

Na tientallen jaren moest het Filmhuis Alkmaar verhuizen van het Verdronkenoord naar Overstad. In het oude gebouw hing 
nog altijd de ziel van het vroeger Provadja waar het Filmhuis Alkmaar uit ontstaan is. 

De verhuizing is hét moment om het oude Provadja af te schudden en ligt er een kans om het nieuwe filmhuis opgang te 
helpen naar de toekomst, net zoals het vroeger Provadja ooit ambities had om voor de troepen uit te lopen met niet altijd 
even toegankelijke of populaire films.

De ruimte van de nieuwe  foyer is qua maat en inhoud mooi van verhouding maar rigide van vorm en constructie van de 
mega bioscoop VEU waar het Filmhuis Alkmaar naar toe is gedirigeerd. 

Voor het filmhuis heb ik bedacht dat de nieuwe invulling tegendraads en met een eigen flamboyante beweging tegen de 
starre constructie in te gaat. Die vloeiende lijnen van het podium 1, de leestafel 2, delen van de wanden maar toch vooral 
de bar 3, wat een abstractie is van gestapelde filmblikken, maken doormiddel van de eigeninnige bewegingen 
nieuwe ruimten. 

Een grote foyer met plekken die qua intimiteit waardoor het niet te grootschalig of kil wordt.
De belangrijkste ruimte om de nieuwe ambitie vorm te geven is de foyer. Binnen het concept dat door mij is bedacht  is ver-
blijven in de foyer net zo belangrijk is als het arriveren en door de foyer naar de juiste filmzalen te lopen. De foyer  als een 
transitieruimte zoals een stationshal maar ook een filmcafe. 

Meest belangrijke en bijzondere functie is echter er voor te zorgen dat de foyer een dynamische ruimte is, vol film en bewe-
gende beelden. Een magich doek zoals film en bioscoop in haar brgintijd werd genoemd is in het filmhuis onderdeel van de 
gezamelijke ruimte geworden.

Door projecties met vele beamers kunnen agenda’s films, sferen en alles wat denkbaar is geprojecteerd worden en de 
ruimte van de foyer gemanipuleerd. 

De beelden kunnen door vrijwilligers, scholieren worden gemaakt maar ook mogelijkheden voor filmfestivals, presentaties, 
kunst projecten gegeven kunnen worden. Andere mogelijkheden zijn om tijdens, voor of na het draaien van de films in de 
fragment of documentaire te tonen om discussie over de films los te weken.
Alles in de foyer staat in diens van film en dynamiek, de inrichting is sober, zelfs de gele vloer geschikt voor toekomstige 
projecties. 
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Concept en ontwerpschetsen voor de bar

“Filmhuis Alkmaar is in één klap het meest moderne filmhuis van Nederland.”
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