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Akustik

Stora salongen koncept

Att gå på operaföreställning ska vara en upplevelse. 
Därför är det viktigt att både ljus, ljud och 
inredningen i salongen fungerar på ett bra sätt. Som 
en forsättning på konceptet “vulkan” är därför stora 
salongen inredd i mörka väggar och oreanga sitt 
plattser. Det för att symbolisera lavan i vulkanens 
innersta centrum.

Form och akustik

För att få den bästa möjliga föreställningen krävs det 
att sikten och akustiken i byggnaden är bra. Stora 
salongen har tre våningar med utskjutande balkonger 
som riktar sig direkt mot scenen. Det för att alla ska 
vara riktade rakt mot scenen. Salongen är även 
uppbyggd med en kantig design. Något som bidrar till 
att ljudet studsar bra ut från scenen, i de kantiga 
formerna och på publiken. Scentaken har en böljande 
form som är utformad efter ljudvågornas riktningar från 
scenen. Allt för att ge besökaren en så bra upplevelse 
som möjligt oavsett vart du sitter.
Akustiken i en musiksal fungerar på samma sätt som 
en ljusstråle fungerar mot en spegel. Därför kan man
i sektionen nedan se hur taket på salongen är 
utformad för att ljudet ska kunna studsa och komma 
åt åskådarna även på platserna längst bak.

Re�ekterande/absorberande

Samtidigt som man vill att ljudet ska studsa i lokalen
på vissa ställen, så vill man även undvika det på andra 
ställen.  Det är jobbigt att sitta i en musiksal och få 
ljudet från konserten studsandes mot dig bakifrån.
Därför arbetar man med material som är relekterande 
som gör att ljudet “studsar”, och material som är 
absorberande och suger upp ljudvågorna. Trä är till 
exempel bra meterial för re�ekterande ytor, �lt och tyg 
för absorberande ytor.
Om man vill utveckla den absorberande e�ekten 
ytterligare eller för att låta estetiken tala ett tydligare 
språk, kan man arbeta med relie�er och hål i materialet.
Därför är det i salongen små hål och snitt i bakre 
väggarna . Något som ytterligare förstärker temat med 
de steniga formerna och känslan av vulkanens inre mitt.
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