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Kontakt

DOMEN I TAL

Grundareal: 450 m2
Diameter: 24
Højde: 10.5 m.
Hat: 32 m2
Indre hus: 110 m2
Kapacitet: 150 pladser

ADRESSE

Aarhus Havn, Pier 2
8000 Aarhus C

Dome
of visions
Aarhus Havn, Pier 2

Atelier Kristoffer Tejlgaard

ET NYT MØDESTED I AARHUS
Dome of Visions slår dørene op til en
opdateret og nydesignet dome efter
sidste besøg i Aarhus i 2013. Vi inviterer alle indenfor i den nye Dome of
Visions på Aarhus Havn, Pier 2, hvor
domen vil ligge fra sensommeren
2016 og frem mod 2018. Dome of
Visions 3.0 er søsat i et samarbejde
mellem Aarhus Kommune, virksomheden NCC og Dome of Visions crew.
Domens rum er et sanseligt, midlertidigt mødested i byen, hvor der sættes
fokus på bæredygtigt byggeri, fremtidens digitalisering, arkitektur, nye
samarbejdsformer, mangfoldig kultur
og byliv. Med sin placering ved Aarhus Havn falder domen bogstaveligt
talt ned i et af byens nye kvarterer,
der i disse år er under stor bymæssig
udvikling og transformation.

Aarhus er udpeget som Europæisk
Kulturhovedstad i 2017, og kommunen ønsker bl.a. at bruge domens
rum til at debattere og danne rammerne for den byudvikling, Aarhus
står midt i. Dome of Visions kommer
til at huse et stort antal kulturbegivenheder – også i 2017.

EN GRØN BOBLE

Dome of Visions er et kuppelformet
drivhus på højde med et treetagers
hus. Kuplen er transparent, og inde
i den står et toetagers træhus i læ
for vind og vejr, omgivet af duftende
træer og planter. Vi måler året rundt
på indeklimaet og eksperimenterer med dét at være og sanse i et
drivhus.

EKSPERIMENT 1:1

FÆLLES VISIONER

BYENS MELLEMRUM

Dome of Visions formgivning bygger på ideer udtænkt af den amerikanske arkitekt, systemkritiker og
fremtidsforsker, R. Buckminster Fuller
(1895-1983). Bucky studerede minimalkonstruktioner, er kendt for den
geodætiske kuppel og drømte om at
gøre mere med mindre.

Dome of Visions er handling frem
for snak. Eksperimentet skal høste ny
erfaring, når det gælder alternative
konstruktioner, materialer, byudvikling og samarbejdsformer. Domen
skal samtidigt bane vej for nye visioner ved at danne ramme om konferencer og debatter om fremtidens
bæredygtige byer og bygninger.

Domen er åben for alle - et opdateret
forsamlingshus, der giver et konkret
bud på, hvordan byens pladser og
mellemrum kan få tilført et vibrerende liv.
Vi arbejder målrettet på at kunne
præsentere et bredt fagligt, kunstnerisk og kulturelt program, når domen
lander på havnen – og vi inviterer
dig og din by til at indtage rummet,
hvis du har noget på hjerte. Kontakt
os endelig. Der er højt til loftet i
domen (godt ti meter).

Dome of Visions er skabt i et tæt
samarbejde mellem NCC og en
gruppe visionære ildsjæle, kunstneriske kræfter og ambitiøse arkitekter
drevet af nysgerrighed og passion
for et mere bæredygtigt samfund.
Dome of Visions placerer sig dermed
midt imellem flere livsverdener og
forstås også bedst sådan.

Dome of Visions 3.0 på Aarhus
Havn, Pier 2, er tegnet af arkitekt Kristoffer Tejlgaard (Atelier
Kristoffer Tejlgaard) og bygger
på de erfaringer, der er høstet
gennem arbejdet med de to
første domer.
Læs mere på
www.domeofvisions.dk.

