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Philharmonie Luxembourg 
The Grande-Duchesse Josephine-Charlotte Concert Hall 
!
Concert Hall ini terletak di dataran tinggi Kirchberg di Kota Luxembourg. Sejak dibuka 

pertama kali tahun 2005, Philharmonie Luxembourg sudah menjadi tempat penampilan bagi 

400 performer tiap tahunnya dan salah satu concert hall utama di Eropa.  

Tahun 1995, Luxemberg di nominasikan sebagai Ibukota budaya di Eropa. Kesuksesan 

ini lah yang membawa ide untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kebudayaan. Di tahun 

yang sama, Parlemen Luxembourg memutuskan untuk membangun beberapa konstruksi, 

salahsatunya adalah concert hall. Akhirnya pada tahun 1997, kompetisi international design 

arsitektur yang diadakan oleh Departemen Pembangunan Publik, dimenangkan oleh 

Christian de Portzamparc dan design arsitekturnya dibangun selama musim semi 2002 

sampai musim panas 2005 untuk menjadi sebuah concert hall. 

  Tanggal 26 Juni 2005, pertamakalinya Philharmonie dibuka untuk umum. 222 musisi 

muda dari band-band berbeda berpartisipasi dalam sebuah kreasi instalasi suara yang 

dibangun oleh komposer Renald Deppe.  

Christian de Portzamparc dalam membangun concert hall ini memilki ide awal untuk  

membangun cicin pohon yang dapat ditembus kedalam dunia musik, sehingga pendengar 

yang menikmati musik di ruangan tersebut dapat menikmati musik tanpa menghiraukan 

lingkungan sekitarnya. Ide awal ini direalisasikan dengan memasang 823 facade columns yang 
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tebuat dari white steel yang diatur dalam 3 atau 4 kolom. facade ini mem-filter cahaya dan 

memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melihat kedalam atau keluar. 

Design akustik dari ketiga hall-nya adalah karya acoustician kelahiran china bernama 

Albert Yaying Xu dengan AVEL Acoustique [Jean-Paul Lamoureux et Jerome Falala]. Tiga 

hall itu adalah Grand Auditorium, Salle de Musique de Chambre, dan Espace Decouverte. 

Grand Auditorium dari Philharmonie Luxembourg ini dibangun dengan konsep 

“shoebox”. Volumenya mencapai hampir 20.000 m3 dan dapat menampung 1.500 

pendengar. Untuk mendukung bentuk ruangan yang kotak dan mendapatkan keoptimalan 

kondisi akustiknya, delapan pilar kotak diletakkan disekeliling ruangan secara tidak teratur 

dan berkontribusi dengan keseragaman distribusi suara.  

Waktu reverb di dalam Grand Auditorium adalah sebesar 1.5 - 2.0 seconds. Kondisi 

akustiknya dapat beradaptasi dengan bermacam-macam musik, dikarenakan tirai yang 

fleksibel di panggung dan penginstalan adjustable acoustic reflector. Design teknik dari panggung 

dengan 21 bagian yang dapat dimodifikasi dapat memberikan banyak variasi pada panggung 

tergantung formasi konsernya. 
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Salle de Musique de Chambre dapat menampung 313 orang. 2 tembok melingkar 

dengan bentuk seperti kerang dan reflektor yang diletakkan diatas panggung menjamin 

distribusi suara yang optimal. Pendatang dapat memasuki Hall ini dengan melewati jalan 

sepanjang tembok melingkar. 

Espace Decouverte terletak di basement dari Philharmonie. Hall ini memiliki fasilitas 

teknik dan fleksibilitas penggunaan hall yang baik, dan dapat menampung 180 orang. 

Kebutuhan akustiknya pun dapat dimodifikasi, dikarenakan tembok-temboknya dapat 

dipindahkan. Hall ini digunakan untuk eksperimental atau electronic music, art, film atau 

video projects. Sering juga digunakan untuk konser dan performance dari anak-anak atau 

anak muda. 
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Organ dari Philharmonie Luxembourg terletak diatas panggung di Grand Auditorium. 

Pipa-pipanya sengaja didesign untuk tidak disatukan kedalam 1 frame, tetapi dipisah kedalam 

group-group tersendiri. Design organ ini dirancang oleh Karl Schuke. Memiliki total 6768 

pipa dan dapat memainkan klasik maupun symphonic organ.

!4TOPIK KHUSUS A


