programa estat actual

programa proposta
aula músics

nuclis existents
banys
instal·lacions
magatzems
programa d’arts escèniques
programa formatiu
programa cultural
programa administratiu

aules idiomes

nuclis nous
nuclis existents
banys
instal·lacions
magatzems
programa d’arts escèniques
programa formatiu
programa cultural
programa administratiu

sala dansa d’art

horari dll-dv de 16:00 a 20:30
i dissabte matí

videoteca i biblio infantil

horari dll-ds de 10-13i de 17 a 20:30

sala de formació
sales d’assaig de dansa

aules de formació de l’obrador

arts plàstiques
sala hortensi güell teatre

horari dll-dv i dis 17:30 a 20:30

sala de teatre i dansa

horari dll-dv 17:30 a 20:30

sala d’assaig polivalent

escola de música

horari dll-dv 17:30 a 21

nous despatxos
de l’obrador

vestidors i camerinos

vestidors i camerinos obrador

despatxos
sala de juntes i sescretaria centre
presidència

secció excursionisme

sala de conversa

sales d’assaig de teatre
nou nucli vertical

sala d’exposicions fortuny

10 anàlisi programa - obrador d’arts escèniques a Reus

LA REORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA
- AXONOMETRIES ESTAT ACTUAL I PROGRAMA PROPOSAT -

horari dll-ds de 10-14 i de 16 a 22

nou nucli d’escales i ascensor obrador

horari dll-ds de 11:00-13:30 i de 17:00-21:00

sala d’actes

nova sala d’exposicions

biblioteca miquel ventura

horari dll-ds de 10-12:45 i de 17 a 20:15

nou ascensor per tribunes teatre
graderies teatre bartrina

nou nucli galeria de connexió entre les dues ales

horari segons espectacle

despatx

vestidors i camerinos

vestidors i camerinos obrador

passarel·la sala de circ
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sala dansa Roseta Mauri
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horari dll-dv de 10 a 13 i de 17 a 20

EN

horari dll-dv de 17:30-20:15 i
diss matí

nova sala polivalent
cafè del teatre

horari dll-dv de 10 a 13 i de 17 a 20

guardarropia

horari segons espectacle

sala dansa Misericòrdia Besora

nou cafè del teatre i l’obrador

arxiu

horari dll-dv 17:30-21:00

arxiu ampliat

guardarropia

taquilles
OR

teatre bartrina

horari segons espectacle
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nous vestidors circ
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teatre bartrina
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taquilles

horari dll-dv de 18 a 20 i
una hora abans de cada
espectacle

pre-escena i càrrega moll

pre-escena i càrrega moll
nova sala de circ

graderies sala de circ

