ACADEMIE VOOR PODIUM
KUNSTEN EN BIBLIOTHEEK
ONDER ÉÉN DAK

Gevelzicht zijde Pupillen
Langs grote, schijnbaar lukraak geplaatste ramen kijken voorbijgangers
dwars door het gebouw. Ze zien een dwarsdoorsnede van de dynamiek
binnen. Het stadsleven van buiten loopt binnen naadloos verder.

Kruisbestuiving en
creativiteit in het
hart van Aalst
De Academie voor podiumkunsten en de bibliotheek onder één
dak: dat geeft vonken. Binnenkort komen lezen, leren, spelen en
dansen samen in een nieuw, gedeeld gebouw. Academieleerlingen
putten uit de kennis, literatuur en partituren van de bib. En de
Academie brengt leven in de brouwerij. Een verfrissende uitwisseling, een uniek concept in Vlaanderen.
Tegen de oude gebouwen van de gerechtelijke politie schuiven we
een strakke, lichte nieuwbouw. Het ontwerp knipoogt naar het
verleden en het erfgoed van Aalst. De open structuur van het gebouw, vol beweging en ontmoeting, is de perfecte setting voor een
boeiende kruisbestuiving tussen Academie en bibliotheek.
De ontwerpbeelden van architectenbureau KAAN geven een eerste
impressie van het nieuwe complex. Blikt u mee vooruit?

Leescafé
Het leescafé wordt een gezellige ontmoetingsplaats om na te
praten na een productieve dans- of muziekles, of om alvast te
beginnen lezen in een spannend boek.

Atrium
De open niveaus
nodigen uit om op
verkenning te gaan en
een wandeling tussen
de boeken te maken.
Er is altijd wel een nieuw
hoekje te ontdekken.

Bibliotheek
De inrichting van de
bibliotheek wil je verleiden
om er rond te hangen,
te studeren, ontspannen
een boek te lezen of
online opzoekingswerk
te doen. Geen muf, saai
boekenpakhuis maar
een levende plek waar
je kennis opdoet en
uitwisselt.

Gevelzicht zijde Esplanadestraat
De nieuwbouw leunt tegen het oude gebouw aan en contrasteert
in vorm en stijl. Toch gaan oud en nieuw harmonieus samen, als
waardevolle aanvullingen op elkaar.
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De realisatie van dit project vertrouwt de stad toe aan haar vastgoeddochter AGSA. In samenwerking met aannemer Van Roey en
het Nederlandse architectenbureau KAAN groeit deze site uit tot
een bruisend nieuw stadsdeel.
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info@agsa.aalst.be
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