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Byerne er fulde af uudnyttede mellemrum – byggepladser, forladte

Dome of Visions er et sted, der inspirerer til og samler nye visioner,

steder og bydele, hvor livet mellem bygningerne endnu ikke vibrerer.

store som små, der både bidrager til og udfordrer den nuværende

Dome of Visions ved, at mellemrummene er en mulighed og bruger

dagsorden. En vision, eller måske snarere en fornemmelse, som vi

netop disse rum som mødested og bålplads – et opdateret forsam-

kalder ’Sensuous society’ - idéen om at den sanselige og poetiske

lingshus. Domen beriger de områder, hvor den står, qua dens evne til

oplevelse, erfaring og erkendelse af verden, som pt. definerer kunst-

at skabe et rigt og vibrerende liv, et fundament for dialog, deltagelse,

nerens virke, bliver centrum ikke bare for den kunstneriske erkendelse

samvær og interaktion på tværs af siloer – i et rum, der insisterer på

men også som en central præmis for hele den måde, vi bygger vores

ikke at kunne fikseres. I et rum der insisterer på, at noget af det mest

samfund på. Kunne domen være en mulig boligform i et Sensuous

interessante sker udenfor kategorierne og i det endnu ukendte.

society? Måske har du en vision eller fornemmelse? Vil du dele den?
Vi stiller gerne domen, der i sig selv er et eksperiment i 1:1 format, til

Dome of Visions er et tredje rum, der gør noget ved den måde, vi er

rådighed. Visioner kan få et fysisk og manifest liv! Vi starter forandring

tilstede og samværende i verden på. Det er et rum mellem ude og inde

ved at gøre den.

og for mange arrangører og besøgende et tredje sted at mødes. På
en anden platform end den, vi normalt mødes på, og et sted hvor du

Når vi bliver mere sanselige væsener, bliver vi også mere etiske væse-

møder mennesker, du ellers ikke ville løbe ind i pga. indholdets mang-

ner – vi bliver så at sige bæredygtige. Dome of Visions er et rum, der

foldighed. Vores veje krydses i Dome of Visions.

inspirerer til at være og reflektere på nye måder. Alle sanser bringes i
spil. Mennesker med ekspertise indenfor rum, som entreprenører, byg-

Domens muligheder er mangefacetterede, men noget af det, den kan,

ningskonstruktører og arkitekter bidrager og mødes med mennesker,

er at skabe kultur. Grobund for kultur. Kultureksperimenter. Sanselige

der er eksperter på kroppen, som performancekunstnere, musikere og

og poetisk kultur. Kultur på tværs.

lydkunstnere skaber et auditivt miljø, og planterne gør noget særligt
ved duften. Sammen kan vi på tværs generere viden om og skabe

Termen ’opdateret forsamlingshus’ dækker bl.a. over, at Dome of Visi-

inspirerende betingelser for væren og samværen.

ons tilbyder sig som et gave i den by, hvor den er placeret. Byens folk
inviteres indenfor, og alle er velkomne til at henvende sig med henblik

Dome of Visions tilbyder sig til alt fra byens undergrund til interna-

på at afholde et arrangement. Måske netop den type arrangement de

tionale netværk. Alene på kultursiden kan du opleve performances,

savner i deres by, og som der ikke er plads til eller mulighed for at ud-

koncerter, mine-festivaler, workshops, talks, middage, seminarer,

folde på andre ’venues’ med en særlig skåret profil. I Dome of Visions

internationale student camps og pop-up-fester. Det vigtigste, er den

hylder vi eksperimenterne og er ikke optagede af belægningsprocent.

måde, vi oplever sammen på indenfor den ramme, som domen udgør.

Domens kulturelle profil tegnes af arrangørerne indenfor en overordnet

Og det liv vores oplevelser og tilstedeværelse i og omkring dette rum

ramme, der fejrer rummelighed, eksperiment og sanselighed. Den

skænker til byen.

gennemsigtige kuppel og dens duftende subtropiske klima inviterer til
eksperimenterende og meget forskelligartede kulturelle aktiviteter, også

Dome of Visions er sit eget univers og en fortælling, der strækker sig fra

fordi bygningen vækker sanserne og er radikalt anderledes fra mange

den fysiske og manifeste bygning ud i virtuelle globale netværk og ind i

af de andre rum, vi bedriver kultur i.

deltagernes bevidsthed. Ved visse arrangementer vil dette univers fysisk
manifesteres gennem performere, der vil give det krop. Mennesker, der
er rejst gennem tid og rum for fysisk at være fortryllet tilstedeværende
med Dome of Visions brugere.

