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Megaron Athens International Conference 

Center (MAICC) merupakan pusat 

pertunjukan musik dan budaya di Atena yang 

terletak di Vassilissis Sofias Avenue. 

Menempati area seluas 8000 m
2

 MAICC 

memiliki empat hall yang aktif digunakan 

untuk berbagai pertunjukan. Di antara 

keempat hall tersebut, Christos Lambrakis 

Hall merupakan hall yang paling besar. 

Christos Lambrakis Hall, sebelumnya dikenal 

dengan nama Friends of Music Hall, 

merupakan hall utama MAICC. Rancangan 

awal hall ini dibuat oleh Heinrich Keilholz, 

yang kemudian diubah menjadi rancangan 

bangunan yang berdiri sekarang oleh Helias 

Skourbelos. Sementara itu, rancangan 

akustiknya diperbaiki oleh Theodore 

Timagenis. 

Hall yang merupakan hall utama MAICC ini 

memiliki beberapa keunikan. Yang pertama 

adalah bagian interiornya. Interior hall ini 

hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Dinding 

dan langit-langitnya yang berlekuk-lekuk 

memberikan tampilan ruangan yang indah dan 

megah. Lebih dari itu, material kayu dan 

bentuk dinding dan langit-langit ruangan yang 

berlekuk berfungsi sebagai reflektor dan 

diffusor yang melingkupi keseluruhan ruangan. 

Hal inilah yang membuat akustik hall ini 

sangat baik, bahkan termasuk salah satu yang 

terbaik di Eropa. Selain itu, pada dinding 

bagian belakang panggung terdapat layar besar 

yang dipergunakan untuk pemutaran film. 

Keunikan yang kedua adalah area tempat 

duduk penonton. Memiliki luas area 1316 m
2

, 

hall ini dapat menampung hingga 1961 orang. 

Namun demikian, jumlah kursi penonton 

dapat disesuaikan dengan pertunjukan yang 

berlangsung. Kursi penonton terdapat di dua 

lantai. Lantai pertama terbagi menjadi tiga area 

(kiri, tengah, dan kanan) dengan ketinggian 

lantai yang diatur sehingga semua penonton 

dapat melihat dengan nyaman ke arah 

panggung. Sementara itu, lantai dua 

merupakan area balkon yang terdiri dari 

beberapa blok balkon yang terpisah. Setiap 

bloknya memiliki sudut yang berbeda terhadap 

panggung sehingga di mana pun penonton 

duduk, penonton dapat melihat pertunjukan di 

panggung dengan nyaman. 
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Keunikan yang lain dari hall yang juga dikenal 

sebagai the jewel in the crown of the Athens 

Concert Hall ini adalah bentuk ruangannya 

yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. 

Bukan hanya kursi penonton, langit-langit dan 

panggung hall ini dapat diatur sedemikian 

rupa. Dengan mengatur langit-langit dan area 

panggung, selain bentuk ruangan yang berbeda 



kita juga akan mendapatkan kondisi akustik 

yang berbeda. Hal ini membuat Christos 

Lambrakis Hall menjadi tempat pertunjukan 

yang benar-benar multi-fungsi. Pertunjukan 

musik symphony, chamber orchestra, resital, 

opera, teater, dan balet dapat dilakukan 

dengan kondisi akustik yang optimal untuk 

masing-masing jenis pertunjukan. 

Dengan semua keunikannya, Christos 

Lambrakis Hall menjadi tempat yang sayang 

untuk dilewatkan bagi penikmat pertunjukan 

musik simfoni dan teater. 
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