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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: 150 pladser

ADresse
Aarhus havn, Pier 2 
8000 Aarhus C

konTAkT

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

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

ulrik Gerdes: 
gerdes@domeofvisions.dk
Økonomisk administrator

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

sAmArbeJDsPArTnere



Dome of visions slår dørene op til en 
opdateret og nydesignet dome efter 
sidste besøg i Aarhus i 2013. vi invi-
terer 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, virksomhe-
den nCC og Dome of visions crew.

Domens rum er et sanseligt, midlerti-
digt mødested i byen, hvor der sættes 
fokus på bæredygtigt byggeri, frem-
tidens digitalisering, arkitektur, nye 
samarbejdsformer, mangfoldig kultur 
og byliv. med sin placering ved Aar-
hus 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 kom-
munen ønsker bl.a. at bruge domens 
rum til at debattere og danne ram-
merne for den byudvikling, Aarhus 
står midt i. Dome of visions kommer 
til at huse et stort antal kulturbegiven-
heder – 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 eksperimente-
rer med dét at være og sanse i et 
drivhus.

Atelier kristoffer Tejlgaard

eT nYT mØDesTeD i AArhus 

Dome of Visions 3.0 på Aarhus 
Havn, Pier 2, er tegnet af arki-
tekt 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.

eksPerimenT 1:1 
Dome of visions er handling frem 
for snak. eksperimentet skal høste ny 
erfaring, når det gælder alternative 
konstruktioner, materialer, byudvik-
ling og samarbejdsformer. Domen 
skal samtidigt bane vej for nye visio-
ner ved at danne ramme om konfe-
rencer og debatter om fremtidens 
bæredygtige byer og bygninger.

bYens meLLemrum
Domen er åben for alle - et opdateret 
forsamlingshus, der giver et konkret 
bud på, hvordan byens pladser og 
mellemrum kan få tilført et vibre-
rende liv. 

vi arbejder målrettet på at kunne 
præsentere et bredt fagligt, kunstne-
risk 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).

fÆLLes visioner
Dome of visions er skabt i et tæt 
samarbejde mellem nCC og en 
gruppe visionære ildsjæle, kunstne-
riske 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 formgivning byg-
ger på ideer udtænkt af den ame-
rikanske arkitekt, systemkritiker og 
fremtidsforsker, r. buckminster fuller 
(1895-1983). bucky studerede mini-
malkonstruktioner, er kendt for den 
geodætiske kuppel og drømte om at 
gøre mere med mindre.


