
NIEUW HOTEL IN DE ITALIAANSE ALPEN

PANORAMISCHE SPA
In Ritten, het populaire vakantieoord in de heuvels bij Bolzano, de hoofdstad 
van de Italiaanse provincie Zuid-Tirol, bouwde Noa Architecten een nieuw, op-
vallend hotel. Daarbij koos het bureau er bewust voor om veelvoorkomende 
lokale elementen in de architectuur op te nemen, zoals bogen in de gevel, een 
schilddak en de ruit, een decoratie die kenmerkend is voor de vele huizen langs 
de Ritten-spoorlijn, die de verschillende bestemmingen voor een koele zomer- 
vakantie met elkaar verbindt. Gloriette Guesthouse heeft drie verdiepingen,  
25 kamers en in het grote park eromheen bevinden zich nog eens zeven suites 
met privétuin. De grootste troef van dit luxueuze oord is echter het dakterras 
met spa en zwembad, dat van verre zichtbaar is en van waaruit je kunt genieten 
van een panoramisch uitzicht op de Italiaanse Alpen.  
gloriette-guesthouse.com
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Het Chinees-Zwitserse architectenbureau Inuce ontwierp een  
uitbreiding voor een jaren 30-kerk in de stad Fuzhou in het zuid-
oosten van China. Omdat het bestaande kerkgebouw te klein  
was geworden, besloot de groeiende geloofsgemeenschap haar  
onderkomen uit te breiden met een aanbouw die niet alleen het 
bestaande erfgoed complementeerde, maar er tegelijk een dyna-
mische, moderne draai aan gaf. Architect Dirk U. Moench vouwde 
de muren in een uitgesproken vorm die afsteekt bij de gebouwen 

in de omgeving, maar die ontegenzeggelijk nog steeds kerkelijk 
oogt. Het nieuwe gebouw biedt niet alleen plaats aan een gebeds-
ruimte voor 1500 mensen, maar ook aan twee grote multifunctio-
nele zalen, oefenruimtes voor het koor, kantoren en leslokalen 
voor de zondagsschool. Voor diensten in de open lucht – en om te 
kunnen genieten van het uitzicht over de stad – ontwierp Moench 
bovendien amfitheaters op de twee daken van het roze gebouw.  
inuce.com
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