1. Artillery Street is een van de eerste theaters in Derry. Talbot’s Theater, die gebouwd was in
1774, op de hoek van Artillery Street en London Street (vroeger Window’s Row). Na grote
vraag voor een theater werd de eerste geopend bij de stadsmuren, op top van de Artillery
Street.
2. Artillery Street kreeg zijn naam door een naam tegenover de stadsmuur (Artillery House
1738) die waarschijnlijk artillerie stukken onderbracht.
3. Het oude klooster in Pump Street staat is verbonden aan de binnenplaats van de Playhouse
bij Artillery Street. Het was oorspronkelijk gebouwd als Kings Arm Hotel voor de Grand Jury.
In 1840 werd te koop gezet en werd gekocht door Thomas Dehorty van Muff voor 1210
pond. Hij handelde in opdracht van de katholieke bisschop dr. Mc Laugin omdat op dat
moment katholieken geen aankopen mochten doen van onroerend goed binnen de stad.
4. St Columb College en Thornhill College werden beide opgericht in de combineerde deel van
Pump Street and Artillery Street. Het eerste klooster in Noord Ierland sinds de reformatie
werd opgericht bij dit deel. De Sisters of Mery verplaatsten het naar Pomp Street in 1848. De
nonnen hadden een basisschool opgezet in Pomp Street in 1848 als gevolg van uitbreiding
van de bovenbouw van de Artillery Street. Het werd oorspronkelijk gebouwd als een school
voor dakloze meisjes, maarvoordat het voltooid was werd er bestoten dat het een
middelbare school voor meisjes moest zijn.
5. Als gevolg van de uitbreiding van het aantal lagere scholen werd St Joseph gebouwd in 1911.
Nogmaals, het werd oorspronkelijk gebouwd als een school voor dakloze meisjes, maar het
werd niet meer gebruikt voor dat doel.
6. De beroemde architect E.J. Toye, die ook andere monumentale panden heeft ontworpen in
de stad, waaronder de St. Eugene’s spits, Lumni Christi en Pennyburn kerk, zo heeft hij ook
de St Joseph’s school ontworpen.
7. St Joseph opende in 1911 een groot toneelstuk, die werd opgevoerd inde grote hal. Dezelfde
ruimte is bijna 100 jaar later the Playhouse Theatre!
8. D school zit op de hoogte van d skyline en je hebt uitzicht over de stad.
9. De lagere school, St Mary’s is een van de slechts twee houten geplaveide ingangen van
Ierland, . De andere is Trinity college in Dublin. Elke verdieping is geventileerd, meestal zijn
alleen de eerste verdiepingen van gebouwen dat.
10. In een recent onderzoek van het gebouw van de Upper School, St Joseph’s, bleek dat elk
venster boven het maaiveld externe houten luiken hebben die zijn opgerold en verborgen
zijn. Dezelfde ramen zijn scharnierende, waardoor ze uniek zijn in Ierland en in de Britse
Eilanden.
11. Er word gezegd dat de school word achtervolgd door een vriendelijke geest, een non.
12. In 1986 is er een aanvraag gedaan om de twee scholen te slopen voor een bedrag van
100.000 pond. Dit werd geweigerd door het Ministerie van Milieu. De twee gebouwen zijn
‘B1’ gecatogeriseerd. Als slechts twee van de zeven gebouwen in de stad. St Josheph gebouw

verscheen in de 6e editie van ‘Gebouwen van Risico’ door de ‘Ulster Architected Heritage
Society’in samenwerking met ‘Milieu & Heritage Service’.
13. In het begin van 1990 werden de gebouwen gered door Pauline Ross, de opricht van the
Playhouse Theatre, met behulp van zakenman Joe Mulhern voor 300 pond.
14. The Playhouse gebouwen, ondanks hun slechte staat zijn ze nu de thuisbasis van een van de
bekendste kunst centra van Ierland. Het theater heeft een award gewonnen voor het theater
met slechts 192stoelen, galerie, dansstudio, spel mediatheek, onderwijs en outreachafdeling. Ook is het de thuisbasis van verschillende culturele en kunst op basis van huurders
waaronder inwoners, toneelgezelschappen, kunstenaars, dansgezelschappen en negen
theatergroepen er zitten.
15. De Playhouse is de thuisbasis van een aantal toonaangevende festivals waaronder ‘The Big
Tickle Comedy Festival’ in september (het grootste comedy festival van Noord-Ierland) en
het Children Art Festival elk jaar in juli.
16. Meer dan 100.000 mensen stappen door de deuren van the Playhouse per jaar. En een extra
30.000 mensen word bereikt door middel van onderwijs en straathoekwerk. The Playhouse
streeft er voortdurend naar om te voldoen naar haar gedachtegang: ‘Het maken van kunst,
toegankelijk voor iedereen.’ In 2004 is the Playhouse bekroond met “The Stage –
Outstanding Achievement in Regional Theatre Award”; dat is de eerste keer dat de
onderscheiding onderscheiding werd toegekend aan een Theater in Noord-Ierland als “The
Tower Hotel Business Excellence Awards Overall Winner – 2004”.
17. In 2004 heeft de Playhouse de Noord-Ierse hit gewonnen van de nationale film competitie
van de BBC. In augustus 2004 presenteerde BBC Restoration en Blonski Architects de plannen
voor de 4,6 miljoen pond renovatie. Voor de twee ‘B1 scholen’. Uiteindelijk is 4,5 van de 4,6
miljoen pond nodig geweest om de gebouwen te renoveren. Het geld is afgerond op het
moment.
18. In maart 2009 hebben de gebouwen een prijs gewonnen voor de renovatie. “Royal Institute
of Toewn Planner – Duurzaamheid * Regeneration Award2009” het is de eerste keer dat
deze prijs werd gewoonnen door een ArtsCentre in Noord-Ierland.
19. In november 2009 hebben de gebouwen awards gewonnen voor ‘Best Practice n
Regeneration.’ Het gebouw won niet alleen vanwege de manier waarop de prachtige
gebouwen zijn geregenereerd maar ook hoe ze werkte als katalyse voor de regeneratie van
de Cathedral Quarter van Derry, en nog belangrijker dat op zoveel manieren waar ze
optraden als een instrument in de regeneratie van de mensen zelf.
20. In december 2010 won de Playhouse de William Keown Trust Prestige Access Award voorhet
land, in erkenning van de bijdrage van een toegankelijke gebruiksvriendelijke omgeving.

