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Dome 
of VisioNs

sØReN KieRKeGAARDs PLADs 

www.DomeofVisioNs.DK

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

Vi har til huse ved:
DeN soRTe DiAmANT
Det Kongelige Bibliotek
søren Kierkegaards Plads 1 
1016 København K 

HAVNeBUs:
991 oG 992

BUs:
9A

KoNTAKT

Dome of VisioNs
Daglig ledelse, produktion og drift:
martin Voola
voola@domeofvisions.dk

Kunstnerisk ledelse, kuratering og 
program:
Gry worre Hallberg, 
gry@domeofvisions.dk

Arkitektur og byggeri:
Arkitekterne Kristoffer Tejlgaard 
og Benny Jepsen,
arkitekter@domeofvisions.dk

Presse: 
Journalist søren egert,
egert@domeofvisions.dk 
mobil 20318400

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

www.domeofvisions.dk

sAmARBeJDsPARTNeRe

DET KONGELIGE BIBLIOTEK



Arkitekter: Benny Jepsen og Kristoffer Tejlgaard
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Når Dome of VisioNs lander 
på søren Kierkegaards Plads, er 
den med til at tage hul på pladsens 
fremtid som et nyt kulturelt mødested 
i København. De fleste københav-
nere og danskere kender Den sorte 
Diamant, og rigtig mange bruger 
Diamantens kulturtilbud, men søren 
Kierkegaards Plads mellem Diaman-
ten og Langebro er i dag ikke et 
byrum, der i væsentlig grad inviterer 
til ophold og udendørs kulturople-
velser. Det vil ændre sig i fremtiden, 
når Bryghusprojektet med det nye 
Dansk Arkitektur Center i 2017 står 
færdigt og giver pladsen en ny ind-
ramning. søren Kierkegaards Plads 
kan få en ny rolle i byen som et 

kulturelt mødested ved havnen med 
plads til mange flere kulturoplevelser 
under åben himmel – og til bare at 
nyde københavnerlivet ved vandet. 
Dome of VisioNs er i kraft af 
partnerskabet med Det Kongelige 
Bibliotek, Københavns Kommune og 
Dansk Arkitektur Center med til at 
teste, hvordan pladsen i højere grad 
kan bruges til kulturbegivenheder og 
blive et levende mødested i byen.  

Besøg Den sorte Diamant på 
www.kb.dk 
Læs mere om Bryghusprojektet på 
www.bryghusprojektet.dk   
Læs mere om det nye DAC på 
www.dac.dk

sØReN KieRKeGAARDs PLADs 
– ByeNs Nye KULTURRUm 

DOME OF VISIONS bygger på 
ideer udtænkt af den amerikan-
ske fremtidsforsker og arkitekt, 
Buckminster Fuller (1895-1983).
Han studerede minimalkonstruk-
tioner, hvor den såkaldte geo-
dætiske kuppel anvendes som 
ydre facadeløsning. Han døbte 
jorden “Spaceship Earth” og 
udtænkte bæredygtige løsninger 
årtier før dette begreb kom på 
dagsordenen.

København er vinder af EU’s pre-
stigefyldte European Green Capi-
tal Award 2014 og sætter byen 
på verdenskortet gennem projekt  
Sharing Copenhagen 2014.

eN GRØN BoBLe
Dome of VisioNs er et kuppelfor-
met drivhus på højde med et treeta-
gers hus. Domen sætter fokus på bl.a. 
bæredygtigt byggeri, byliv, arkitektur 
og nye samarbejdsformer. Domen er 
transparent, og inde i kuplen står et 
toetagers træhus i læ for vind og regn, 
omgivet af duftende træer og planter.
 

ByeNs meLLemRUm
NCC, der står bag projektet, henter 
i Dome of VisioNs inspiration til 
nye måder at bo, bygge og leve på.

Domen udgør også et aktuelt bud 
på, hvordan byens mange mellem-
rum (fx byggepladser, torve, grønne 
anlæg ) kan få tilført et midlertidigt, 
anderledes og vibrerende liv.

Dome of VisioNs står indtil 1. 
april 2015 på søren Kierkegaards 
Plads.

eKsPeRimeNT 1:1
Dome of VisioNs er handling frem 
for snak og skal høste ny erfaring, 
når det gælder alternative konstruk-
tioner, materialer og samarbejds-
former. Domen skal samtidigt vise 
vejen til  nye visioner ved at danne 
rammen om konferencer og debatter 
om fremtidens bæredygtige byer og 
bygninger. 

 


