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www.Domeofvisions.Dk

Du kan følge programmet og 
eventuelle programændringer på 
www.domeofvisions.dk og er  
velkommen til at besøge domen.

#Domeofvisions
facebook: Domeofvisions
instagram: domeofvisions
Twitter: domeofvisions

Domen i TAL 
Grundareal: 450 m2
Diameter: 24
højde: 10.5 m.
hat: 32 m2
indre hus: 110 m2 
kapacitet: ca. 150 pladser
stuen: 75 siddepladser
mødelokale:6-8 pladser

ADresse
inge Lehmanns Gade, Pier 2, 
Aarhus Ø
8000 Aarhus C

konTAkT

Dome of visions
Daglig drift;  
praktiske aftaler, bar og teknik 
mette nasser:
mette@domeofvisions.dk
mobil 60243187
og martin voola: 
voola@domeofvisions.dk 
mobil 2945 5045

kunstnerisk leder og kurator;  
programansvarlig, booking 
Gry worre hallberg:  
gry@domeofvisions.dk 
mobil 2624 7734
       
Journalist og presseansvarlig
søren egert: 
egert@domeofvisions.dk 
mobil 2031 8400

Økonomisk administrator
ulrik Gerdes: 
gerdes@domeofvisions.dk

nCC
Projekt og formidling 
sabine Desirée Åxman:
sdx@ncc.dk

sAmArbeJDsPArTnere
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velkommen til en bygning med 
mange ansigter.

Dome of visions er et bud på, 
hvordan vi kan bygge og bo på en 
anden måde – uden at sætte ønsket 
om et mere bæredygtigt liv over styr.

Domen er også et drivhus, et arkitek-
tonisk eksperiment, et koncertsted,  
et forsamlingshus med egen bar, et 
rum til konferencer, debatter, udstil-
linger og alt muligt andet. 

med en placering på Pier 2, 
Aarhus havn,  danner domen en 
slags forpost til et af Danmarks mest 
ambitiøse byggeprojekter, Aarhus 
Ø. Ganske meget af byggeriet på 
Aarhus Ø er firkantet. Domen er 
rund og gennemsigtig.

Træ spiller en meget vigtig rolle i 
Dome of visions. Gitteret er af træ, 
det indre hus og de fleste af møb-
lerne er af træ, dørene, trapperne, 
baren og det meste af gulvet er også 
bygget i træ, og i haven inde i do-
men vokser der skam også træer. for 
slet ikke at tale om udearealet ved 
domen. her finder du haver, små 
bede, græs og grønne træer.

Dome of visions er tænkt og født 
som et bud på, hvordan man kreativt 
kan gøre brug af de mange (bygge)
pladser, som mange byer råder over. 
vi kalder dem byens mellemrum. 
og det er her, mellem huse, kraner, 
letbane, havn og den pulserende by, 
at domens brede vifte af tilbud folder 
sig ud.

vi ser os selv som et midlertidigt 
hus, der kan flyttes fra sted til sted. 
Domen tiltrækker meget forskellige 
gæster og brugere, og det bykvarter, 
der lægger jord til domen, opnår 
en ekstra attraktion – alene i kraft af 
bygningen.

frem til det sene forår 2018 står 
bygningen på Pier 2.

Dome of visions er ejet af Aarhus 
kommune, bygget af entreprenørvirk-
somheden nCC og tegnet af arkitekt 
kristoffer Tejlgaard. 

se hvordan du bruger og booker 
domen på www.domeofvisions.dk 


