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Collegezaal005
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Type

1 W350 trap fietsenkelder
19 M_Chair-Task
4 Knoll_Studio_Maran_Gigi_Swivel_Chair
12 Knoll_Studio_Frattini_Propeller_Training_Tables_Flip_Top
3 HighTower_Eyes_Lounge_WoodLeg
1 HighTower_Breeze_CoffeeTable
1 Desk

400 7300 Collegemeubilair
2 23"

443

Het theater van het Leids Aca-
demisch Kunstcentrum (LAK) 
sloot haar deuren in 2013. De 
theaterzaal werd omgebouwd 
tot een nieuwe collegezaal voor 
de Faculteit der Geestesweten-
schappen van de Universiteit 
Leiden. 

In de voormalige theaterzaal is 
een oplopende vaste tribune 
aangebracht. De gebogen 
rijen zorgen, vanuit iedere col-
legestoel, voor een optimaal 
zicht naar docent en naar de 
presentatiewand.  De college-
zaal biedt nu plaats aan ca. 350 
studenten. 

De bestaande wanden en 
het plafond zijn in donkere en 
warme grijstint geschilderd in 
kontrast met de nieuwe invul-
ling, de lichte vloerafwerking 
op de podia en het kleurige 
collegemeubilair. De houten 
theatervloer herinnert nog aan 
een vorig gebruik. 
De lessenaar, zoals ook eerder 
ontworpen voor andere facultei-
ten, is een voor docent herken-
baar meubel waarin de techniek 
en bediening van de zaal zich 
bevindt. De kleur is bepaald 
door de huiskleur van de facul-
teit Geesteswetenschappen.
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Het Seda Nova collegemeubi-
lair van Eromes is toegepast 
met een comfortabele rijafstand 
van 950 mm en zitbreedte van 
550 mm. De stoelen zijn uitge-
voerd in drie kleuren stoffering.

Het podium is door Metsäwood 
volledig geprefabriceerd en 
ter plaatse opgebouwd. Het 
toegepaste gelamineerde Kerto 
fineerhout is de basis voor een 
degelijke vloerconstructie. 

De collegezaal is uitegrust met 
de nieuwste AudioVisuele mid-
delen. De presentatiewand is 
opgedeeld in een geschilderd 
projectievlak en onderstrook 
van whiteboard, welke volledig 
beschreven kan worden.

Als overgang van bestaande 
wand naar nieuw podium, is 
een lambrisering gemaakt 
waarin tredeverlichting en trap-
leuning zijn opgenomen.                                     


