Sala koncertowa nowej filharmonii brzmi perfekcyjnie.
Miasto przedstawia wyniki pomiarów
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Wtedy na sali zasiedli studenci, a na scenie pojawił się specjalny, wielokątny
głośnik. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]
Nowa filharmonia w Szczecinie z perfekcyjną akustyką - chwali się miasto,
które właśnie zaprezentowało protokół z prób dźwiękowych. Te odbyły się
w połowie stycznia. Wtedy na sali zasiedli studenci, a na scenie pojawił
się specjalny, wielokątny głośnik.

Podświetlona filharmonia [ZDJĘCIA, WIDEO]
Biało-czerwona flaga, barwy Floating Garden i biel w różnych odcieniach.
Trwają próby oświetlenia nowej filharmonii w Szczecinie.
Nowa filharmonia podświetlona. Na razie na próbę
Jak brzmi sala koncertowa nowej filharmonii? To sprawdzali specjaliści
[ZDJĘCIA]
W dokumencie możemy przeczytać, że wszystkie parametry m.in. siła dźwięku i
czas pogłosu w sali, w której była publiczność, zostały spełnione.
Akustyk Marek Gniewek-Węgrzyn napisał w protokole, że wyniki badań "są
nadspodziewanie zgodne z założeniami".
Projektant akustyki Hiszpan Higini Arau zaznacza natomiast, że jakość dźwięku
w szczecińskiej filharmonii można porównać z tym w wiedeńskiej sali
koncertowej Musikverein, która była modelem dla obiektu w Szczecinie.
Mniejszą z dwóch sal projektant nazywa "małym diamentem".
Z kolei akustyk Ewa Więckowska-Kosmala, małą salę określa jako "cacuszko".
Pierwszy koncert w nowej filharmonii ma się odbyć we wrześniu. Koszt jej
budowy to 118 milionów złotych.
Zobacz wyniki prób dźwiękowych.

Protokół z prób dźwiękowych w nowej Filharmonii Szczecińskiej.

Nowa filharmonia jest idealna. Znamy już wyniki badań
akustycznych
pau
26.02.2014 , aktualizacja: 26.02.2014 15:02
A A A Drukuj

Budynek nowej filharmonii (Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta)

Pierwsza seria badań akustyki odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, druga - z
udziałem publiczności - w styczniu tego roku

Biuro prasowe urzędu miasta w środę po południu przekazało nam protokół z badań .
Reprezentujący projektanta Higini Arau zanotował: "Nie spodziewałem się tak dobrego,
matematycznego spełnienia projektowanym parametrów (...). Sala symfoniczna stanowi
bardzo dobry efekt współpracy architektów i akustyków. Jest piękna architektonicznie i
bardzo dobra akustycznie".
Ekspert ds. akustyki Ewa Więckowska-Kosmala stwierdziła: "Obie sale są wspaniałe,
pomierzone parametry mieszczą się idealnie, perfekcyjnie w założeniach".
Część komisji zwraca uwagę, że konieczne jest jeszcze - i to jak najszybsze przeprowadzenie prób akustycznych z udziałem orkiestry symfonicznej.
Budowa siedziby Filharmonii Szczecińskiej ma zakończyć się w marcu, pierwsze koncerty
odbędą się we wrześniu.

Cały
tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15529861,Nowa_filharmonia_jest_idealna__Znamy_juz_
wyniki_badan.html#ixzz3HBAhglJ1

Filharmonia Szczecińska ma doskonałą akustykę. Opinia
ekspertów
Czwartek [27.02.2014, 20:58]

Znane są już wyniki badań akustycznych nowej szczecińskiej Filharmonii.
Wykonawca przekazał wyniki testó sal koncertowych po montażu foteli, z
publicznością oraz bez publiczności. Dodatkowo wykonano badanie odsłuchowe
propagacji dźwięku generowanego przez muzyków grających na skrzypcach,
altówce i klarnecie.

- Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia projektowanych
parametrów. Czas opóźnienia wczesnych odbić i współczynnik odbić bocznych można
porównać z salą koncertową Musikverein we Wiedniu, która stanowiła wzorzec dla tego
projektu – napisał w opinii Dr. Higini Arau, akustyk z Barcelony.
- Jestem szczególnie zadowolony, że w sali szczecińskiej udało się osiągnąć nieznaczną
różnicę czasu pogłosu między salą pustą i pełną. Moim zdaniem sala symfoniczna stanowi
bardzo dobry efekt współpracy architektów i akustyków – jest piękna architektonicznie i
bardzo dobra akustycznie – dodał specjalista.
- Sala kameralna jest jak mały diament – nie ma nawet setnej sekundy odchyłu od
projektowanego czasu pogłosu. Muzycy grający w obu salach również byli zadowoleni
podsumował.
Zobacz także:

900 studentów badało akustykę filharmonii
Zakończyły się badania akustyczne w nowym obiekcie szczecińskiej Filharmonii. W
pomiarach brało udział ponad 900 studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego.

Test oświetlenia filharmonii!
Na początku tygodnia rozpoczęły się testy oświetlenia Filharmonii Szczecińskiej!
Biała powierzchnia elewacji ma być podświetlona jednokolorowo. Tylko podczas
specjalnych okazji na ścianach będą wyświetlane kolorowe iluminacje.

Mamy idealną filharmonię Różności | 0 akustyka,
filharmonia, Filharmonia Szczecińska, Musikverein,
Wiedeń
Cały tekst przeczytasz na stronie: http://szczecin.blogx.pl/2014/02/27/mamyidealna-filharmonie/

Znane już są wyniki badań akustycznych, które zostały przeprowadzone w
budynku nowej Filharmonii Szczecińskiej. Egzamin został zdany celująco. Nowa

filharmonia jest idealna pod względem akustyki. Reklama Czas opóźnienia
wczesnych odbić i współczynnik odbić bocznych jest porównywalny z wiedeńską
salą koncertową Musikverein, która stanowiła wzorzec dla szczecińskiego
projektu. Według projektanta akustyki, Higini Arau, obie sale koncertowe są
perfekcyjne. Ciekawe, co na to Krzysztof Penderecki, który kilka miesięcy
wstecz skrytykował salę koncertową w nowej filharmonii…
Cały tekst przeczytasz na stronie: http://szczecin.blogx.pl/2014/02/27/mamyidealna-filharmonie/

Darrell Ang
The geniuses behind the new Szczecin Philharmonnic Hall: Higini Arau (acoustician) and Agnieska Samsel
(architect). — con Higini Arau y Agnieska Samsel en Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

"Cacuszko, mały diament"
środa, 26, luty 2014 Filharmonia Szczecińska

Znane są już wyniki badań akustycznych nowej szczecińskiej Filharmonii. Poniżej
przedstawiamy spisany fragment protokołu.
Podsumowanie wyników badań oraz wizytacji na budowe przez Projektanta akustyki
Higini Arau:

- Wykonawca przekazał wyniki badań akustycznych sal koncertowych po montażu foteli, z
publicznością oraz bez publiczności. Dodatkowo w dniu dzisiejszym odbyło się badanie
odsłuchowe propagacji dźwięku generowanego przez muzyków grających na skrzypcach,
altówce i klarnecie. Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia
projektowanych parametrów.
Projektowany czas pogłosu dla Sali Symfonicznej z publicznością został zrealizowany z
dokładnością do 0,01 s.
Parametr siły dźwięku: ok. 6 - jest bardzo dobry. Równomierność dźwięku - bardzo dobra.
Wszystkie parametry zostały spełnione. Czas opóźnienia wczesnych odbić i współczynnik
odbić bocznych można porównać z salą koncertową Musikverein w Wiedniu, która
stanowiła wzorzec dla tego projektu.
Jestem szczególnie zadowolony, że w sali szczecińskiej udało się osiągnąć nieznaczną
różnicę czasu pogłosu między salą pustą i pełną.
Podsumowując: moim zdaniem sala symfoniczna stanowi bardzo dobry efekt współpracy
architektów i akustyków - jest piękna architektonicznie i bardzo dobra akustycznie.

Sala kameralna Jest jak mały diament - tu nie ma nawet setnej sekundy odchyłki do
projektowanego czasu pogłosu: 1,5 s. Obie sale są perfekcyjne. Muzycy grający w obu

salach również byli zadowoleni. Sale różnią się parametrami, gdyż sala duża projektowana
była dla orkiestry 50-100 osobowej, natomiast sala mała - dla maksymalnie 20 muzyków.
Opinia Ewy Więckowskiej-Kosmala - eksperta ds. akustyki ze strony Zamawiającego:
- Obie sale są wspaniałe, wszystkie pomierzone parametry mieszczą się idealnie,
perfekcyjnie w założeniach. Mała sala jest cacuszkiem, między innymi ze względu na
żywość dźwięku.
Jacek Lenart:
- Sala symfoniczna ma tak precyzyjny dźwięk, że będzie to wyróżnikiem tej sali, będzie
można wykorzystywać ją do nagrań. Aby zweryfikować energię dźwięku w sali
symfonicznej, należy odbyć próbę orkiestrową w możliwie szybkim terminie, skoro teraz to
nie było możliwe.

Ewa Więckowska-Kosmala:
- Potwierdzam, że charakterystyka akustyczna sali, jej czytelność, jest znakomita do
nagrań. W Sali Symfonicznej należy jeszcze przeprowadzić w możliwie krótkim czasie
subiektywne próby akustyczne z pełnym składem orkiestry.
Akustyk inżyniera Marek Gniewek-Węgrzyn:
- Wyniki badań są nadspodziewanie zgodne z założeniami, nie spodziewałem się tak
wysokiej zgodności.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieprawdopodobne,
że wątek już
śmigał, gdy mnie
jeszcze nie było na
forum.
_______________
___

*Szczecin |
Stettin
Jedno miasto, jedna
historia

Auch aus Steinen,

die einem in dem
Weg gelegt werden,
kann man Schönes
bauen.

Johann Wolfgang
von Goethe
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Empezado por szczepko
... ale najważniejsze jak brzmi, a NOSPR to najlepsza sala
w Polsce i jedna z najlepszych na świecie ...
A które miejsce na świecie zajmuje ?!?
A może Ty piszesz z przyszłości ?!?
No bo jak można napisać powyższe zdanie (gdyby odbywały
się wyścigi w tej kategorii), skoro nie odbył się tam jak na
razie żaden koncert ?!?!
W Filharmonii Szczecińskiej odbyły się już różnorodne
koncerty, byłem na 4 różnych (jest znakomicie, komfortowo)
czekam jeszcze na 22 października na występ Richarda Bony i
ze spokojem sumienia będę mógł powiedzieć wtedy (jeśli
nadal wszystko będzie jak do tej pory), że mamy znakomitą
akustycznie salę. Jeśli usłyszę rewelacyjnie brzmieniowo
zarejestrowaną płytę (np metodą "sztucznej głowy"), i jeśli
wydawcy audiofilskich nagrań zaczną dobijać się by
nagrywać/rejestrować w Filharmonii Szczecińskiej - to wtedy
z dumą stwierdzę, że mamy salę na światowym poziomie o
wybitnej akustyce.... tyle, i tylko tyle...
Czy Miles Davis był najlepszym jazzmanem / trębaczem /
band liderem świata ?
Nie... Miles genialnym muzykiem był... tyle, i tylko tyle...
A co najważniejsze, wcale nie musisz obiektywnie oceniać
twórczości Milesa, ba, nawet możesz twierdzić, że bardziej
Ciebie rajcuje Beyoncé, i będzie to prawdziwe....
Podium to domena sportu i wynik obiektywnej oceny
rezultatów.
(choć nawet w sporcie ten obiektywizm bywa...
niesprawiedliwie subiektywny
)
A swoją drogą to każda aktualnie wybudowana (a jest tego
nadspodziewanie dużo) sala koncertowa jest "najlepsza w
Polsce i jedna z najlepszych na świecie"
http://tinyurl.com/m44voar

A budynek NOSPRu (na zdjęciach, które widziałem) robi na
mnie wrażenie przeciętnie nudnego, po tym gdy na żywo
doświadczyłem "rozpasania" Filharmonii Szczecińskiej, Teatru

Szekspirowskiego, Europejskiego Centrum Solidarności i
Kantorowej Cricoteki.
__________________
xsxxxxx, wlodi9412, Don
Vito
KurDeBalanz, jacca, madefa
cio liked this post
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Akustyka w Szczecinie jest naprawdę świetna. NOSPR-u
jeszcze nie znam, ale jak się np. porówna z Filharmonią
Berlińską to nie ma się czego wstydzić.

Fecha de Ingreso: Sep
2014
Ubicación: Szczecin
Mensajes: 50
Likes (Received): 32

#4170

02-10-2014, 08:22:37

Adalbertos
Registered User

Cita:

Empezado por Obywatel888
... NOSPR-u jeszcze nie znam, ale jak się np. porówna z
Filharmonią Berlińską to nie ma się czego wstydzić ...
Co autor miał na myśli ?!?
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Co autor miał na myśli ?!?

Miał na myśli, ale napisał koślawo
Porównywałem Filharmonię Berlińską ze Szczecińską. U nas
akustyką zajmował się prof. Higini Arau.
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A które miejsce na świecie zajmuje ?!?
A może Ty piszesz z przyszłości ?!?
No bo jak można napisać powyższe zdanie (gdyby
odbywały się wyścigi w tej kategorii), skoro nie odbył się
tam jak na razie żaden koncert ?!?!
W Filharmonii Szczecińskiej odbyły się już różnorodne
koncerty, byłem na 4 różnych (jest znakomicie,
komfortowo) czekam jeszcze na 22 października na występ
Richarda Bony i ze spokojem sumienia będę mógł
powiedzieć wtedy (jeśli nadal wszystko będzie jak do tej
pory), że mamy znakomitą akustycznie salę. Jeśli usłyszę
rewelacyjnie brzmieniowo zarejestrowaną płytę (np metodą
"sztucznej głowy"), i jeśli wydawcy audiofilskich nagrań
zaczną dobijać się by nagrywać/rejestrować w Filharmonii
Szczecińskiej - to wtedy z dumą stwierdzę, że mamy salę
na światowym poziomie o wybitnej akustyce.... tyle, i tylko
tyle...
Czy Miles Davis był najlepszym jazzmanem / trębaczem /
band liderem świata ?
Nie... Miles genialnym muzykiem był... tyle, i tylko tyle...
A co najważniejsze, wcale nie musisz obiektywnie oceniać
twórczości Milesa, ba, nawet możesz twierdzić, że bardziej
Ciebie rajcuje Beyoncé, i będzie to prawdziwe....
Podium to domena sportu i wynik obiektywnej oceny
rezultatów.
(choć nawet w sporcie ten obiektywizm bywa...
niesprawiedliwie subiektywny
)
A swoją drogą to każda aktualnie wybudowana (a jest tego
nadspodziewanie dużo) sala koncertowa jest "najlepsza w
Polsce i jedna z najlepszych na świecie"
http://tinyurl.com/m44voar

A budynek NOSPRu (na zdjęciach, które widziałem) robi na
mnie wrażenie przeciętnie nudnego, po tym gdy na żywo
doświadczyłem "rozpasania" Filharmonii Szczecińskiej,
Teatru Szekspirowskiego, Europejskiego Centrum
Solidarności i Kantorowej Cricoteki.
Nie wiem czy wystarczy Ci opinia Pendereckiego, ale jeśli on
uważa ją za najlepszą pod względem akustyki to chyba się
nie myli (filmik nr 2). No cóż możesz uparcie twierdzić, że tak
nie jest, ale to już twoja opinia.
http://www.dziennikzachodni.pl/artyk...3,id,t,sa.html
pozdrawiam
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Nie wiem czy wystarczy Ci opinia Pendereckiego, ale jeśli
on uważa ją za najlepszą pod względem akustyki to chyba
się nie myli (filmik nr 2). No cóż możesz uparcie twierdzić,
że tak nie jest, ale to już twoja opinia.
http://www.dziennikzachodni.pl/artyk...3,id,t,sa.html
pozdrawiam
Wiele znaczących postaci będzie chwaliło Katowice, bo NOSPR
to ważna polska orkiestra z państwową dotacją, wielkimi
tradycjami i współpracująca z wybitnymi solistami,
kompozytorami.
Szefuje instytucji była minister kultury. Z założenia wszystko
musi być tam super. A czy jest to poczekajmy aż zakończy
się pierwszy sezon w tej nowej siedzibie.
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Wiele znaczących postaci będzie chwaliło Katowice, bo
NOSPR to ważna polska orkiestra z państwową dotacją,
wielkimi tradycjami i współpracująca z wybitnymi solistami,
kompozytorami.
Szefuje instytucji była minister kultury. Z założenia
wszystko musi być tam super. A czy jest to poczekajmy aż
zakończy się pierwszy sezon w tej nowej siedzibie.
Obłożenie jest tak wielkie, że nie kupisz już żadnego stałego
abonamentu do końca roku. No i koncerty będą grać
codziennie oprócz poniedziałku. Z wielkim bólem kupiłem
bilet na Irka Dudka z NOSPR w ramach Rawa Blues Festiwal (
w tym roku wyjątkowo 2 dni)
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Nie wiem czy wystarczy Ci opinia Pendereckiego,
Penderecki najpierw się obraził na filharmonię (w budowie) w
Szczecinie a potem skomponował Fanfarę na otwarcie. Łaska
artysty na pstrym ... itd.
__________________
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Penderecki najpierw się obraził na filharmonię (w budowie)
w Szczecinie a potem skomponował Fanfarę na otwarcie.
Łaska artysty na pstrym ... itd.
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Nie wiem czy usłyszał akustykę, bo, gdy przyjechał do Szczecina to
chyba jeszcze sala koncertowa była w budowie, przed testami
akustycznymi.
Fanfarę skomponował, ale, moim zdaniem, na odczepnego,
kilkuminutowy utworek musiał chyba machnąć przy porannej kawie.
To świadczy jak wiele osób w Polsce traktuje naszą filharmonię. Ta
instytucja musi naprawdę uczynić ogromny wysiłek, żeby zaistnieć w
Polsce i wyjść z cienia.
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ze spokojem sumienia będę mógł powiedzieć wtedy (jeśli nadal
wszystko będzie jak do tej pory), że mamy znakomitą akustycznie
salę.
Fakt że wszystko w niej słychać, ale powinni jeszcze popracować nad
rozkładem harmonicznych bo barwa drewnianych dętych i smyczki
brzmią chłodno i matowo, po części to pewnie wina klasy instrumentów
i techniki gry ale wątpię że to jest wyłączna wina zespołu. Niskie tony
ładnie idą, kotły mogły by nawet zostać odsunięte od tylnej ściany pod
balkonem gdyż efekt jest nieco jak bas-refleks, szczególnie przy
chłodnej średnicy pasma w instrumentach drewnianych.
Jeżeli wszędzie słychać to jest ładna baza akustyczna ale pod

względem barwy orkiestra brzmi beznamiętnie. Ciężko teraz
wyrokować - czy to wina zespołu/instrumentów czy sali. Bez dobrych
instrumentów w tym odpowiednich smyczków i stroików etc. oraz
poziomu gry sama sala muzyki nie poniesie.
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http://www.frameweb.com/news/out-now-51
Świetne ujęcie! Jakby rozszerzyli kadr od Wałów po Pazim to byśmy mieli
fajny kontrast pomiędzy starym a nowym.
Nie licząc jakiś
pojedynczych przypadków.
__________________
Stare Miasto, już z nazwy wynika, że ma być STARE.

Sobota, 25 października 2014 roku. Dziś imieniny: Kryspina i Ingi
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Są już wyniki badań akustycznych,
przeprowadzonych w nowym gmachu
Filharmonii Szczecińskiej. Potwierdzają one,
że obie sale spełnią oczekiwania najbardziej
wymagających melomanów.
Projektant akustyki, Higini Arau podsumowuje badania: - W sali symfonicznej, czas
pogłosu został zrealizowany z dokładnością do 0,01 sekundy. Parametry siły i
równomierności dźwięku są bardzo dobre. Czas opóźnienia wczesnych odbić i
współczynnik odbić bocznych można porównać z salą koncertową Musikverein we
Wiedniu, która stanowiła wzorzec dla projektu. Sala kameralna jest jak mały diament,
nie ma w niej nawet setnej sekundy odchyłki od projektowanego czasu pogłosu. Obie
sale są perfekcyjne.
Badania akustyczne przeprowadzano na początku roku, w pustej sali i z udziałem
publiczności. Od ich powodzenia zależny był m.in. termin oddania inwestycji.
Według założeń, nowa filharmonia ma być gotowa do końca marca. Inauguracja
zaplanowana jest na wrzesień.
(kas)
Na zdjęciu: Próby akustyczne z udziałem studentów ZUT przeprowadzono w styczniu

Nowa filharmonia jest idealna
[ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin PAU 27-02-2014

Znamy już wyniki badań akustycznych przeprowadzonych w nowym budynku. Pierwsza seria testów odbyła się
w listopadzie ubiegłego roku, druga - z udziałem publiczności - w styczniu tego roku. Biuro prasowe Urzędu
Miasta w środę po południu rozesłało do mediów protokół z badań. Reprezentujący projektanta Higini Arau
zanotował: "Nie spodziewałem się tak dobrego, matematycznego spełnienia projektowanym parametrów." Część
komisji zwraca uwagę, że konieczne jest jeszcze - i to jak najszybsze Znamy już wyniki badań akustycznych

przeprowadzonych w nowym budynku. Pierwsza seria testów odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, druga - z
udziałem publiczności - w styczniu tego roku. Biuro pras

•

07 październik 2014 16:04:38 Aktualności
Budynek Filharmonii Szczecińskiej nominowany został do nagrody imienia Miesa van der Rohe. To
prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest co dwa lata za wybitne realizacje architektoniczne. Mies van der
Rohe Award ufundowana została w 1987 roku przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz
barcelońską Fundację imienia Miesa van der Rohe, niemieckiego architekta, zmarłego w 1969 roku Artykuł
na Filharmonia nominowana
Wszystkie aktualności

07 październik 2014 16:04:38

Press Report
Filharmonia nominowana
Zajrzyj do filharmonii
1.9570981 24 wrzesień 2014 10:43:43 Aktualności kulturalne

W niedzielę, o godz. 17, w nowej siedzibie Filharmonii Szczecińskiej rozpocznie się happening,
przygotowany przez Radzimira Dębskiego. Szczegóły są tajemnica, wiadomo jednak, że w wydarzeniu
wezmą udział muzycy Orkiestry Symfonicznej oraz International Lutosławski Youth Orchestra. Happening
nosi tytuł „Zajrzyj do filharmonii”, ma charakter otwarty, a udział w nim nie wymaga
Kultura

24 wrzesień 2014 10:43:43

Do filharmonii po klawiaturze
1.9570981 10 wrzesień 2014 11:12:11 Aktualności

Robert Wojciechowski, nasz fotoreporter, zrobił intrygujący fotomontaż: oto pasy przejścia dla pieszych
przed nowym budynkiem Filharmonii Szczecińskiej zostały namalowane tak, że imitują klawisze
fortepianu. Takie rozwiązanie wygląda świetnie, ale pozostanie chyba tylko w sferze wyobraźni. Łukasz
Kolasa z Biura Prasowego Urzędu Miasta poinformował nas, że przepisy prawa na taki kształt
Wszystkie aktualności

10 wrzesień 2014 11:12:11

Filharmonia oblężona
1.9570981 10 sierpień 2014 13:01:41 Aktualności

Olbrzymie zainteresowanie szczecinian wzbudza inauguracja sezonu w nowym gmachu Filharmonii
Szczecińskiej. Świadczą o tym choćby wyniki sprzedaży biletów: niemal cała pula wejściówek na
tygodniowy cykl wrześniowych imprez rozeszła się w dwa dni! - Najszybciej, po dwóch godzinach od
uruchomienia kas, rozeszły się bilety na pierwszy koncert „Maestoso. Kaspszyk/Strusińska. Symfonicznie"

Wszystkie aktualności

10 sierpień 2014 13:01:41

Filharmonia nie zaświeciła
1.9570981 05 maj 2014 22:22:02 Aktualności

Drugiego i trzeciego maja nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej miał być oświetlony w specjalny
sposób. I był. Ale tylko drugiego maja. Biuro Prasowe Urzędu Miasta zapraszało szczecinian na to
wydarzenie następująco: "Podczas majówki podziwiać będzie można również specjalne oświetlenie
gmachu budynku nowej Filharmonii Szczecińskiej – w piątek, 2 maja od godz. 21.00 do północy
Wszystkie aktualności

05 maj 2014 22:22:02

Frajlich nominowana
1.9570981 28 kwiecień 2014 20:37:56 Aktualności

"Łodzią jest i jest przystanią", nowa książka Anny Frajlich wydana w szczecińskim wydawnictwie Forma,
znalazła się w gronie dwudziestu książek nominowanych do Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego "Orfeusz".
Laur przyznawany jest tomom poetyckim. Frajlich zamieszkała w Szczecinie po wojnie. Potem przeniosła
się do Warszawy a po antysemickiej nagonce emigrowała z kraju. O jej
Wszystkie aktualności

28 kwiecień 2014 20:37:56

Kolory filharmonii
1.9570981 28 marzec 2014 12:35:58 Aktualności

Kilkadziesiąt minut trwały w czwartek próby iluminacji nowego gmachu Filharmonii Szczecińskiej. Mimo
przenikliwego chłodu, obserwował je spory tłum mieszkańców miasta. Elewację podświetlono na trzy
sposoby: w klasycznej bieli (która ma być docelowym kolorem budynku), w barwach Floating Garden i
narodowych, biało-czerwonych. Oficjalna inauguracja nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej
Wszystkie aktualności

28 marzec 2014 12:35:58

Podświetlą filharmonię
1.9570981 27 marzec 2014 11:28:18 Aktualności

Dzisiaj (czwartek) wieczorem oglądać można będzie bardzo ciekawy spektakl: na godz. 19 zaplanowane
są próby oświetlenia elewacji nowej Filharmonii Szczecińskiej. Według zapowiedzi to już jeden z ostatnich
sprawdzianów iluminacji budynku. Jak zapewniają przedstawiciele biura Estudio Barozzi Veiga, twórców
projektu filharmonii, docelowym kolorem efektownego gmachu ma być biel, jednak na
Wszystkie aktualności

27 marzec 2014 11:28:18

Próby w filharmonii
1.9570981 17 marzec 2014 13:34:58 Aktualności

W nowym budynku Filharmonii Szczecińskiej trwają próby. To co prawda nie są jeszcze przymiarki
muzyków do koncertu symfonicznego, ale testowanie oświetlenia gmachu. Być może to wieczorne oblicze
przekona sceptyków, którzy wieszają psy na obiekcie zaprojektowanym przez Hiszpanów. (szymw)
Wszystkie aktualności

17 marzec 2014 13:34:58

Perfekcja w filharmonii
1.9570981 27 luty 2014 01:28:24 Aktualności kulturalne

Są już wyniki badań akustycznych, przeprowadzonych w nowym gmachu Filharmonii Szczecińskiej.
Potwierdzają one, że obie sale spełnią oczekiwania najbardziej wymagających melomanów. Projektant
akustyki, Higini Arau podsumowuje badania: - W sali symfonicznej, czas pogłosu został zrealizowany z
dokładnością do 0,01 sekundy. Parametry siły i równomierności dźwięku są bardzo dobre. Czas
opóźnienia
Kultura

27 luty 2014 01:28:24

Filharmonia jednak w bieli
1.9570981 19 grudzień 2013 17:14:38 Aktualności

Niebieski i czerwony. Te dwa kolory rozświetliły w ubiegłym tygodniu budynek nowej szczecińskiej
filharmonii. Próba iluminacji natychmiast wywołała mnóstwo komentarzy, w większości negatywnych.
„Wieś tańczy i śpiewa"- to jedna z najłagodniejszych opinii o próbnym oświetleniu powstającego obiektu.
Czy zamiast surowej, eleganckiej bieli, bryła, która właśnie otrzymała nagrodę
Wszystkie aktualności

19 grudzień 2013 17:14:38

Gmach filharmonii w Szczecinie już otwarty. Inwestycja
publiczna za około 120 mln złotych
Budowa filharmonii - nowej ikony architektury szczecińskiej rozpoczęła się w kwietniu
2011. Inwestycja pochłonęła około 120 mln złotych. Dofinansowanie unijne pokryło 40
mln zł, natomiast resztę funduszy zapewnił inwestor – miasto Szczecin

Nowa inwestycja szczecińska z podświetloną fasadą
Filharmonia szczecińska w końcu doczekała się otwarcia. W piątek 5 września rozpoczęła
się inauguracja, której towarzyszył cykl koncertów otwierających działalność artystyczną
nowej siedziby filharmonii. Koncerty trwały tydzień. Na otwarciu zjawił się m. in. prezydent
Bronisław Komoroski.
Budynek filharmonii im. Mieczysława Karlowicza powstał na ul. Małopolskiej 48. Konkurs
na projekt nowej szczecińskiej inwestycji rozstrzygnięto w 2007 roku. Zwycięską koncepcję
gmachu stworzyli architekci ze studio Barozzi-Veiga z Barcelony we współpracy z polskim
Studio A4 Sp z o.o. Projekt wykonawczy gotowy był już w 2009 roku. Architekci
prowadzący tę inwestycję to Fabrizio Barozzi, Alberto Veiga, Pieter Janssens i Agnieszka
Samsel.
Za projekt konstrukcyjny gmachu odpowiada BOMA S.L. oraz Fort Polska Sp. z.o.o. Projekt

akustyki filharmonii zaprojektowała pracownia Arau Acustica z Barcelony, jednak
najbardziej interesującym elementem projektu gmachu jest fasada, za którą
odpowiedzialna jest firma Ferres Arquitectos y Consultores.
Dzięki fasadzie budynek będzie świetlistym masywem wyróżniającym się wśród
historycznej zabudowy. Specjalny system komputerowy umożliwi regulowanie poziomu
świecenia i zmianę barw fasady. Będzie również możliwość wyświetlania
skomplikowanych iluminacji świetlnych przy okazji szczególnych wydarzeń. Wszystko
dzięki ponad 25 tysiącom diod LED rozmieszczonych równomiernie między ścianami a
szklaną membraną na elewacji.
Projekt i wykonanie oświetlenia fasady budynku w całości powierzono firmie OSRAM.
Powierzchnię fasady nowego gmachu Filharmonii Szczecińskiej rozświetlać będą diody
LED typu DOT XL z firmy TRAXON, należącej do grupy OSRAM. Do zarządzania
systemem wykorzystane zostanie oprogramowanie firmy Traxon – Lighting Application
Suite.
Iluminacja fasady filharmonii była niezwykłym wyzwaniem, między innymi ze względu na
konieczność uzyskania światła rozproszonego na szklanej powierzchni całego budynku.
Jest to rodzaj białej, dynamicznej „mgły świetlnej”. To wprost wymarzone zadanie dla
naszego zespołu Projects & Solutions, który wykonał projekt wg koncepcji architekta –
mówi dr inż. Marian Okoń z firmy OSRAM
Generalnym wykonawcą gmachu filharmonii jest Warbud SA. Powierzchnia użytkowa
filharmonii to 12 734 m2 a koszt inwestycji to 118 918 000 PLN.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wszystkie aktualności

17 marzec 2014 13:34:58

Perfekcja w filharmonii
1.6158924 27 luty 2014 01:28:24 Aktualności kulturalne

Są już wyniki badań akustycznych, przeprowadzonych w nowym gmachu Filharmonii Szczecińskiej.
Potwierdzają one, że obie sale spełnią oczekiwania najbardziej wymagających melomanów. Projektant
akustyki, Higini Arau podsumowuje badania: - W sali symfonicznej, czas pogłosu został zrealizowany z
dokładnością do 0,01 sekundy. Parametry siły i równomierności dźwięku są bardzo dobre. Czas
opóźnienia
Kultura

27 luty 2014 01:28:24

TRADUCCION GOOGLE

Perfección en la Filarmónica
1.6784749 26 de febrero 2014 10:19:39 pm Noticias

Tienen los resultados de la investigación acústica realizada en el nuevo edificio de la Filarmónica de
Szczecin. Confirman que las dos Salas cumplen las expectativas de los amantes de la música más
exigentes. La acústica de la filharmonica, Higini Arau, proyectista Acústico, resume el estudio: - La sala

sinfónica, el tiempo de reverberación se llevó a cabo con una precisión de 0.01 segundos respecto lo
calculado. Los parámetros de intensidad y uniformidad de sonido son muy buenos, y el tiempo de retardo
reflexiones es optimo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Empezado por Adalbertos
Co autor miał na myśli ?!?

Miał na myśli, ale napisał koślawo
Porównywałem Filharmonię Berlińską ze Szczecińską. U nas akustyką zajmował się
prof. Higini Arau.
W Filharmonii Szczecińskiej odbyły się już różnorodne koncerty, byłem na 4 różnych
(jest znakomicie, komfortowo) czekam jeszcze na 22 października na występ
Richarda Bony i ze spokojem sumienia będę mógł powiedzieć wtedy (jeśli nadal
wszystko będzie jak do tej pory), że mamy znakomitą akustycznie salę. Jeśli
usłyszę rewelacyjnie brzmieniowo zarejestrowaną płytę (np metodą "sztucznej
głowy"), i jeśli wydawcy audiofilskich nagrań zaczną dobijać się by
nagrywać/rejestrować w Filharmonii Szczecińskiej - to wtedy z dumą stwierdzę, że
mamy salę na światowym poziomie o wybitnej akustyce.... tyle, i tylko tyle...

‐‐‐‐
Él quiso decir, pero él escribió torcidamente
Comparé la Filarmónica de Berlín desde Szczecin. Nos topamos con la acústica prof.
Higini Arau.
En Szczecin Filarmónica se llevó a cabo por una variedad de conciertos, yo estaba
en 4 diferentes (esto es grande, cómoda) a la espera para el 22 de octubre a jugar
Richard Bona y con tranquilidad de conciencia me di cuenta entonces (si todavía
todo será como antes) que tenemos un gran sala de acústica. Si oigo sensacional
disco que suena grabada (por ejemplo, usando el "ficticia" la cabeza), y si los
editores de grabaciones audiófilo a noquear a registro / log en Szczecin Filarmónica
- después con el orgullo de decir que tenemos una sala de clase mundial con una
acústica extraordinaria .... suficiente y lo suficientemente ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

