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A ZÁÉV szerint időre elkészül a zeneház
2010. április 30. 11:31 Vas András

A projektmenedzser állítása szerint a nyári kamarazenei fesztiválra megnyithat a
Szivárvány Zeneház.

Elkészül – jelentette ki magabiztosan Tollár József, a ZÁÉV Zrt. projektmenedzsere a kaposvá
ri Szivárvány Zeneház
ról. A beruházót a napi 250 ezer forintos kötbér mellett az augusztusi
nemzetközi kamarazenei fesztivál
mind közelebbi időpontja is szorítja. Ám
Tollár József
a pénteki polgármesteri bejáráson megígérte: az eredeti határidőre, azaz augusztus hatodikára
át tudják adni az épületet.

A terepszint alatt öltözőket és próbatermeket alakítanak ki

Mely 1927–28-ban épült Lamping József tervei alapján, s a megyeszékhely fiatalabb lakói Szi
várvány
, az idősebbek
Vörös Csillag Filmszínház
ként emlékezhetnek rá. Mozi most is lesz a többfunkciós, az eredetinél közel négyszáz
négyzetméterrel nagyobb hasznos térrel rendelkező épületben.

A fesztiválra megnyit a Szivárvány Zeneház

– A terepszint alatt öltözőket és próbatermeket alakítanak ki – mondta Szita Károly
polgármester a pénteki bejáráson. – Felül pedig zenei rendezvényeket, koncerteket lehet majd
tartani, a kilencven négyzetméteres színpad kamaradarabok bemutatására lesz alkalmas,
emellett az épület konferencia- vagy kiállítóteremként is hasznosítható lesz. Utóbbi esetben a
mozgatható, háromszáz férőhelyes nézőteret vízszintesre állítják.
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Műemléképületről lévén szó természetesen a homlokzati rész eredeti formájában újul meg, mint
ahogyan a belső tér jellege is megmarad.

Az épület remekül illeszkedik majd a környezetbe

– Tizenhárom kaposvári cég dolgozik alvállalkozóként a ZÁÉV-nak – folytatta Szita Károly –, a
beruházás 860 millió forintba kerül, melynek 49 százaléka uniós támogatás, a többit a város
állja.

– Az épület remekül illeszkedik majd a környezetbe: hatalmas terasz lesz előtte, mely
harmonizálni fog az utca többi szórakozóhelyének kiülős részeivel – vette át a szót Tollár
József
.–
Közműproblémák miatt a pinceszint egy részén csak nemrég kezdődött el a munka. A jövő
héten viszont már a mennyezeti résznek is nekiállunk. Nyújtott, néhány szakma esetében
három műszakban, hétvégenként is dolgozunk, hogy időre elkészüljünk.
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