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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

Több mint hárommilliárd forint kormányzati támogatásból újítják fel a Zeneművészeti
Kar épületét.

A műemlék jellegű homlokzat mögött egy modern, fenntartható épületet alakítanak ki,
hangversenyteremmel, vendéglakásokkal. Megoldódik a teremhiány sokéves problémája is. Az
építkezés 2019 első félévében kezdődhet.

A jelenlegi terület kétszeresén, körülbelül 6000 négyzetméteren egy modern üveg épületet
alakítanak ki. A tetőtérbe vendéglakásokat építenek a tanároknak, az alagsorban egy 450 fős
hangversenytermet és két kamaratermet rendeznek be, melyek az egyetem és a város zenei
életét és konferencia turizmusát is kiszolgálhatják. Az alagsorban kapnak helyet a
kiszolgálóhelyiségek, a színpad és a stúdió is – részletezte a terveket Tóth Péter dékán.

A kormányzati támogatásból megduplázódik a főtárgy-oktató termek és a gyakorlásra
alkalmas helyiségek száma, melyeket megfelelő hangszigeteléssel is ellátnak. Az épületbe a
beléptetést elektromos chipkártyás rendszerrel oldják meg, a teremfoglalást online térbe
helyezik, így a hallgatók akár otthonról is foglalhatnak termet. Az épületet főbejáratát
visszahelyezik régi helyére, a körforgalom felőli sarokra, a jelenlegi romos udvarból hallgatói
térként is működő zöld területet alakítanak ki. A fenntartható, akadálymentes épületben
szennyvíz alapú fűtésrendszert és korszerű légkondicionálást vezetnek be, sőt egy olyan
liftrendszert is kialakítanak, amelyben kényelmesen és egyszerűen szállíthatók a nagyobb
hangszerek, zongorák.
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