


SCHAUMANSALEN

Campus Allegro i centrum av Jakobstad är en österbottnisk pärla 
med ett utbud som är unikt. Campuset är ett fascinerande center 
för musik, konst och utbildning, men också en mötesplats för orga-
nisationer, företag och olika intressegrupper. Här finns högklassiga 
utrymmen för bland annat konferenser, seminarier, utställningar 
och fester samt en konsertsal, Schaumansalen, och Galleri Gro.

Själva byggnaden är också unik. Här samsas toppmoderna lös-
ningar med bevarade interiörer ända från sent 1700-tal. Den gamla 
spetsfabrikens produktionsutrymmen och kontor har bevarats och 
fabrikens tegelfasader ger campuset en historisk inramning. Det 
samma gäller Lindskogska huset, som uppfördes år 1797 i hörnet 
av Storgatan och Köpmansgatan.

Som besökare fascineras man av den fantastiska kombinationen 
mellan modern arkitektur och gammal byggnadskonst. Helheten 
blir en symfoni som ger inspiration för nytänkande på en mängd 
olika plan.

Välkommen till Campus Allegro och Schaumansalen!



Salen
Schaumansalen, Campus Allegros hjärta, kan med fog 
kallas mångsidighetens konsertsal. Salens grundkoncept 
är gjort för en liten kammarorkester, men den variabla 
akustiken gör att den kan anpassas för en mängd olika 
ensembler, allt från solister till en symfoniorkester 
med upp till 30 musiker. Till salens förfogande finns 
också ett fortepiano av märket Conrad Graf och två 
flyglar, en Steinway och en Fazioli.

Orkesterdiket är höj- och sänkbart. Den variabla akus-
tiken gör salen lämplig för olika musikgenrer. Det be-
tyder att Schaumansalen kan vara en scen för både 
musikaler och operor. Med orkesterdiket i parterrläge 
rymmer salen 405 personer och med diket i upphöjt 
eller nedsänkt läge 365 personer.

Tekniken i salen är av högsta kvalitet och omfattar både 
ljud, belysning och dekor. Olika bakgrunder kan till 
exempel projiceras på scenens duk, som täcker hela 
fondväggen. Därtill är salen ansluten till Musikhusets 
toppmoderna inspelningsstudio.

Bakom scenen finns välutrustade utrymmen, bland 
annat ett stort greenroom och två bekväma loger.



ÖSTRA LÅNG GATAN 
& SÖDRA TVÄRGATAN

När arbetet med Campus Allegro inleddes upptäcktes tre 
av Jakobstads ”glömda” 1700-talsgator, Södra tvärgatan, 
Östra lång gatan och Herrholms gränd. Gatorna fungerar 
nu som sammanlänkande leder mellan campusets olika 
avdelningar. Östra lång gatan sträcker sig från ingången vid 
Köpmansgatan förbi cafeterian och biblioteket till korsningen 
med Södra tvärgatan, där Galleri Gro har sina utrymmen.

Gatorna är inte enbart förbindelseleder, de kan också med 
fördel användas för olika mässor och utställningar. Används 
båda gatorna ger de tillsammans rum för närmare 30–50 
utställare.

I can do anything I want!



ROTUNDA

Rotunda är Campus Allegros skräddarsydda audi-
torium för traditionella möten och föreläsningar, 
men det kan också användas för små konserter 
och videokonferenser. Auditoriet rymmer 100 
personer och är utrustad med all nödvändig 
teknik för nämnda användningsområden. 

Förutom Rotunda kan Campus Allegro också 
erbjuda flera mindre mötesrum med plats för 
5–50 personer.



TJÄNSTER, UTRUSTNING OCH TEKNIK

Campus Allegro har också ett stort utbud av tjänster i samband med uthyr-
ningen av Schaumansalen eller någon av de mindre lokalerna. Vi kan till 
exempel ta hand om biljettförsäljningen och garderobsbetjäningen samt vid 
behov ordna konsertvärdinnor och -värdar.

Till tjänsterna hör naturligtvis också all ljud-, ljus- och projektionsteknik som 
finns tillgänglig i Schaumansalen, Rotunda och de övriga mötesrummen.

Därtill står Restaurant Divino och Café Vivo till tjänst med alla typer av ser-
vering i samband med evenemang i Campus Allegro.

Upplev Campus Allegro och du kan ta vårt motto till ditt eget –

I can do anything I want!

Kontakt 

Tillägsupgifter och bokningar:

Jakobstads Konsertsal Ab
tel. 044 7805805
annika.myllari@schaumanhall.fi

schaumanhall.fi

Biljetter och information:

Info Point
(06) 822 9812
vardagar kl 11–13
infopoint@schaumanhall.fi

Jakobstads Konsertsal Ab
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Restaurant Divino & Café Vivo
Karola Dahlbacka, Enhetsansvarig
Tel. (06) 7243338
divino@endivo.fi

Restaurangtjänster


