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VIGTIG NOTE
LÆSEVEJLEDNING
Dette tilbudsmateriale er udarbejdet på baggrund af en længerevarende proces, hvor A. Enggaard A/S har samlet et tværfagligt team af rådgivere, aktører, konsulenter og interessenter.
Processen har taget udgangspunkt i, hvordan man skaber den
optimale bydel for Sydhavnen og ud fra en betragtning om, at
en god by tænkes i helheder. Derfor har det igennem hele processen været en bærende tanke, at ingen funktion, aktør eller
byggefelt kunne tænkes alene, men skulle indgå i et større fællesskab, hvorfor strategiske greb og konkrete visioner kobles
sammen og styrker hinanden.
Der vil derfor i dette materiale være teksthenvisninger, som
rækker ud over det aktuelle byggefelt, som tilbuddet omhandler. Dette er ikke udtryk for en afhængighed zonerne imellem,
og tilbuddet omfatter udelukkende det anførte byggefelt uden
at være betinget af køberet til byggefelter i andre zoner. Vores
tilgang er alene et udtryk for, at A. Enggaards team er dedikeret til at tænke i helheder og indgå i samarbejdet omkring udviklingen af hele Sydhavnen.
I tilbudsmaterialet vil desuden forekomme visioner og ideer til
konkrete placeringer af funktioner, strategiske sammenhænge,
aktører og bymæssige greb, som er et resultat af den bærende
helhedstænking. Disse forslag er medtaget som en illustration
på de værdier og visioner, som teamet har for det fremtidige
Sydhavnskvarter. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er
udtryk for en fastlåst disponering af området eller skal virke
begrænsende for den fremtidige bydelsplan, men er medtaget
som inspiration og for at danne billeder af den mangfoldige levende bydel, som A. Enggaards team ser for sig.
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TOTALENTREPRENØR
A. Enggaard A/S
Ceresbyen 64
DK-8000 Aarhus C

KONTAKT
KONTAKTINFO

CVR: 18 79 55 07
KONTAKTPERSON
Peter Thorsgaard
Salgs -og udviklingschef
Mail: peter.t@enggaard.dk
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Kontakt os, hvis I har spørgsmål.

www.enggaard.dk
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Mail: lsg@atp-ejendomme.dk
Tel.: +45 6122 5906
www.atp-ejendomme.dk

SCHMIDT HAMMER
LASSEN ARCHITECTS

AART ARCHITECTS

UNDERRÅDGIVER

UNDERRÅDGIVER

Schmidt Hammer Lassen
Architects
Pakhus 13
Hack Kampmanns Plads 10
DK-8000 Aarhus C

AART architects A/S
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Torben Skovbjerg Larsen
Stiftende partner / CEO
Arkitekt MAA
Mail: tsl@aart.dk
Tel.: +45 2532 3279
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Rasmus Kierkegaard
Partner
Mail: rki@shl.dk
Tel.: +45 2040 5334

CVR: 20 33 53 00
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UNDERRÅDGIVER

UNDERRÅDGIVER

LABLAND architects ApS
Mejlgade 51a, 1.sal
DK-8000 Aarhus C

Rum3 Studio / Arkitektur og
Social Entreprenørskab
Jægergaardsgade 154, 02K
DK-8000 Aarhus

CVR: 35 04 89 36
KONTAKTPERSON
Line Toft
Stiftende partner / Byudvikler
og landskabsarkitekt maa, mdl
Mail: lt@lablandarchitects.com
Tel.: +45 5194 0222

CVR: 32 97 11 64
KONTAKTPERSON
Peter Skjalm
Arkitekt og Iværksætter
Mail: skjalm@mac.com
Mobil: +45 2282 4141
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VISION
SAMMEN OM SYDHAVNEN
Sammen om Sydhavnen, er titlen på vores tilbud.
Det er den, fordi vi forstår, hvor vigtigt det er, at vi skaber en bydel sammen.
En bydel, der vokser nedefra og op – indefra og ud – og som skabes med
passion, mangfoldighed, omsorg for hinanden og mod.
Stærkt team
Vi er mangfoldige, rummelige og robuste – både
som team og i vores tilgang. Vi er nysgerrige og
nyskabende. Vi har finansiel styrke, stærke kompetencer og bred faglig erfaring så vi kan gøre
tanker og visioner til virkelighed.
Stærk tilgang
Vi tror på, at dialog- og aktørbaseret byudvikling
er fundamentet for at skabe en levende bydel. Vi
tror på, at der skal skabes byliv før byrum – byrum før bygninger, og at vi ved at fastholde de
eksisterende kvaliteter og værdier i Sydhavnen,
kan bygge videre på den virkelyst, foretagsomhed og kreativitet der allerede findes.
Vi vil styrke de kreative erhverv ved at skabe Powerhubs, som samler mennesker i fagfællesskaber, og
bidrager til et stærkt erhvervsøkosystem, der fastholder og udvikler både lokal og international talentmasse og skaber nye arbejdspladser i Aarhus.

Stærkt bagland
Vi har stærke aktører med – både de kreative
ildsjæle, de visionære erhvervsfolk og dem, der
arbejder med de socialt udsatte. Kort sagt dem,
der kan gøre tanker og visioner til virkelighed.
Dem der får det hele til at ske. Dem har vi været i
dialog med de sidste 18 måneder. De er medskabere i udviklingen af Sydhavnen, og deres visioner og power er med i processen helt fra starten.
Stærk samskabelse
Vi vil arbejde, udvikle og samskabe tæt med alle
aktører. Med hinanden, med Aarhus Kommune,
med Open Call interessenterne, med Kulbroen,
med Danske Bank, med de socialt udsatte og
med Bydelsforeningen.
Sådan får vi en levende bydel, hvor der er plads
til alle.
Sådan er vi Sammen om Sydhavnen.

SAMMEN OM SYDHAVNEN
BYGREB

BYGREB
For at sikre en fortsat levende og dynamisk bydel, som vi kender Sydhavnen i
dag, men samtidig gøre området investeringsdygtigt, skal vi rette blikket mod
områdets unikke og stedsspecifikke kvaliteter, eksisterende fysiske strukturer
og skabende aktører - for at lære af historien og bruge dennes lag aktivt i en
fremtidig fortælling om Sydhavnen.
Når vi arbejder med strategiske fortællinger om byen, er det væsentlig at forstå, at identitet ikke er en fastlåst størrelse. Identitetsskabelse handler om de
lag af fortid og fremtid, vi fremkalder og tilfører for at skabe fremtidens levende Sydhavnskvarter.
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BYDELENS STRUKTURERENDE
ELEMENTER
SPANIEN 19

SPAN

IEN

EN

N

A
B

N

R

JE
BYLAGERET

Sydhavnen har allerede i dag nogle stærke strukturerende elementer, som vi finder inspirerende at bringe med i den videre udvikling.
Kulkranssporet fortæller om områdets industrielle fortid, men er også med til at
bringe området ind i fremtiden som en
ny identitetsbærende byrumsstruktur.

GASVÆRKS
BYGNINGEN

KUL
K

RAN

Jernbanen - det store bueslag mod nord,
er ligeledes et spændende rumligt element, der fortæller om en erhvervsbevidst
by koblet med havn og med hele verden.

SSPO

RET

KAL
KVÆ
R

KSV
EJ

Endelig ser vi nogle karaktergivende
bygninger, Spanien 19, Bylageret, Gasværksbygningen, NjordGin samt Kohalen, som unikke bidrag til kulturmiljøet.

JÆGE
R

GÅRD
SGAD

E

KOHALEN

NJORD GIN
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DEN REKREATIVE FORBINDELSE
Aarhus kommunes forslag om en rekreativ forbindelse, der indskriver Sydhavnskvarteret i forbindelsen langs de
bynære havnearealer, er forbilledlig.
SPAN
IE

N

UDBUDSZONE
B

UDBUDSZONE
C

Vi ser en unik mulighed for at koble en
serie af byrum og Powerhubs til denne forbindelse for at skabe koncentrationer af aktive stueetager og levende byrum, der understøtter det liv og
den kultur, som kendetegner Sydhavnen i dag, og som fremtiden byder på.

KAL
KVÆ
RKS
VEJ

Vi ønsker at tilføje åbninger og byrum mod
byen, således den rekreative forbindelse kobler både langs vandet og på tværs
mod bymidten og hovedbanegården.

UDBUDS
ZONE D
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JÆGE
R

GÅRD
SGAD

DEN

REKR
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BYLIV, BYRUM OG BYGNINGER
Vi har fundet vores inspiration både lokalt og ude i verden.
KUNSTPLADS

SPAN

IEN

Vi har genbesøgt Meatpacking District,
Williamsburg og Queens i N.Y., kigget
mod NDSM i Amsterdam, og Granville Island i Vancouver, hvor man her gradvist har omdannet tidligere industriområder nedefra og op, og vi har sikret
industrielle spor og værdifulde aktører.

KAL
KVÆ
R

KSV
EJ

KULPARKEN

JÆGE
R

GÅRD
SGAD

E

MADTORVET

Vi har flaneret hele Sydhavnen, mærket
hvordan området syd for Jægergårdsgade
med sin helt særlige labyrintiske struktur
skaber en by, som taler til sanserne. En by,
hvor man kan gå på opdagelse, og hvor der
efter hvert hjørne viser sig det uventede.
Denne kvalitet ønsker vi at bringe med ind i den fremtidige udvikling af Sydhavnens nordlige område.
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ZONETEGNING

SAMMEN OM SYDHAVNEN
AD 1. / ANGIVELSE AF ZONER

AD 1. / ZONE
Byggefelt i udbudszone C.
Byggefelt ønskes placeret i udbudszone C.
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SAMMEN OM SYDHAVNEN
AD 1. / ANGIVELSE AF ZONER

AD 1. / ZONE
Byggefelt på 40.000m2 i udbudszone C.

UDBUDSZONE C
Funktionskategori
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Hotel
Lydbyen - Train

HOTEL
KULTUR/OFFENTLIG

Lydbyen - Lydhavnen

KONTOR

Lydbyen - Q-land

KONTOR

Lydbyen - Aarhus Calling

KONTOR

Aarhus Motion

KONTOR

Sundhedshub

KULTUR/OFFENTLIG

Crossfit

KULTUR/OFFENTLIG

Sydhavnens Spisehus
Det Kærlige Måltid

DETAIL/RESTAURANT
KULTUR/OFFENTLIG

Madskole

DETAIL/RESTAURANT

Detail / Restaurant

DETAIL/RESTAURANT

Kontorlejere

KONTOR

ZONE B

KONTOR

DETAIL
CALLING
AREALDIAGRAM / AREALSKEMA

HEDSHUB

TRAIN

SUND

HAVNEN

AARHUS
CALLING

LYD

QLAND

LEJERE

LEJERE

KONTOR

C

AD 2. / ETAGEMETER
OG FUNKTIONER
Angivelse af ønskede antal etagemeter og ønskede funktioner.

UDBUDSZONE C / AREALOPGØRELSE
Funktion Areal / m²
KONTOR

2.

DETAIL / RESTAURANT

1.300

3.

KULTUR / OFFENTLIG
HOTEL

6.800
11.000

ZONE C / AREAL I ALT

40.000

4.

13

20.900

1.

ZONE C

HEDSHUB

LEJERE

KONTOR

LEJERE

SPISE

HUS

SKOLE

MAD

CROSSFIT

KONTORLEJERE

ZONE D

KONTOR

DET

KÆRLIGE

MÅLTID

KONTORLEJERE

LEJERE

HOTEL

KONTOR

SUND

AARHUS
CALLING

N
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AD 2. / ETAGEMETER OG FUNKTIONER

STUEETAGE

KONTORLEJERE

AREALDIAGRAM / AREALSKEMA

SAMMEN OM SYDHAVNEN
FUNKTIONER

MAD & DRIKKE
Nedenstående er en angivelse af spisesteder samt koncepter inden for
Mad & Drikke i Sydhavnen
Sydhavnen.i byggefeltet.

NYT FORSAMLINGSHUS I
SYDHAVNEN
Nyt
Spisehus i Sydhavnen
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Sydhavnens Forsamlingshus med både SydhavnensForsamlingshus
Ny
Spisehus, Det Kærlige
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koncept
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hvor man køber madvarer eller hvor mad serveres.
I Madskolen tilbereder man maden selv, sammen
med andre ligeværdige, for til sidste at nyde den
sammen. Madskolen er åben for alle aldre og inviterer
Madskolen
også børn og unge fra skoler og daginstitutioner i
Aarhus
Madskolen
Kommune
er det ned
trejde
på ben
Sydhavnen
i det nyforForsamlingsat tilberede
husspise
og
på Sydhavnen.
mad sammen.
I sammenhold med Spisehuset
og Kafé-Kiosken handler det om mad og mennesker.
Men i modsætning til Spisehuset og Kafé-Kiosken, så
er Madskolen ikke et sted du køber madvarer og der
bliver serveret. Du tilbereder maden selv sammen
med andre ligeværdige, for til sidste at nyde den
sammen med andre. Madskole er åben for alle aldre og begge køn og den vil helt sikkert også invitere
børn og unge fra skolerne i Aarhus kommune.

NYT TORV SOM
DOBBELTKLÆBENDE
TAPE
Sydhavnens Madtorv
Sydhavnens Madtorv skal være aarhusianernes foretrukne oplevelseshuse og madtorv – den gastronomiske ”go-to”-destination, når det kommer til fødevarer og mad af høj kvalitet i uformelle rammer og
med stemning, der kun gives ét sted.
Kafé-Kiosken
Kafé-Kiosken er også en del af Forsamlingshuset.
Madtorvet er en
Kafé-Kiosken
er kombination
et sted, hvor af
der
spisesteder,
også kan serveres
fødevareproduktion
andet
end Cafe
og Latte.
salg afEtsærligt
sted, hvor
udvalgte
dele fødevarer
af persoaf høj frivilligt
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og tager tæt
udgangspunkt
sammen med
i Norden
resten og
af
det nordiske spisekammer,
Forsamlingshuset:
Spisehuset,
den nordiske
Madskolen
historie
og Det
og
alle de lokale
råvarer
og producenter
vi harhvor
omkring
Kærlige
Måltid.
Kafé-Kiosken
er det sted,
man
os. Dethinanden
møder
skal være
pået
tværs
mustafat
brancher.
besøge Her
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serveres
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cigaretter,
skal være
men
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man kan
inden
have
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økologi
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ogtid
overskudsmad
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Gin, Restauefranten
ter
Kohalen
sen arbejdsdag,
og Aarhus eller
Skraldecafé.
få et lille måltid ved et
de få borde og stole, som findes i lokalet. Vi tænker,
at Kafé-Kiosken kan være et sted, hvor der er længe åbent og vil være et supplement til Spisehuset.
Sydhavns-pedellerne kan blive en fast del af kiosken
også ved at holde fortorve, tømme skraldespande
og andet forfaldent arbejde.

”

Vi ser store muligheder i at samarbejde
med de udsatte i bydelen. Vi arbejder med
”finansiel inklusion”, hvor professionelle
giver gratis rådgivning i privatøkonomi,
til ressourcesvage mennesker. Vi arbejder
også med donationer efter ”vugge til
krukke” princippet, om at bare fordi møbler/
skriveredskaber osv. er udtjent i vores
arealer, kan de sagtens bruges af andre.
Finansiel institution

KONTORLEJERE
Nedenstående bruttoliste angiver i vilkårlig rækkefølge de kontorlejere, som
Sammen om Sydhavnen har indgået
samarbejdsaftaler med. De angives enten via konkret navn eller via angivelse
af branche.
•

IT virksomhed

•

Landinspektør (branche)

•

Schmidt Hammer Lassen Architects

•

AART architects

•

Finansiel institution (branche)

•

Advokat virksomhed

•

Tech virksomhed (branche)

•

Kammeradvokaten

•

Uddannelsesinstitution (branche)

”
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Vi støtter meget op om
tankerne om at skabe
en bydel der giver
aktivitet i byrummet, og
at bygningerne udnyttes
af flere på forskellige
tidspunkter om dagen.
Vores håb er samtidigt
at der skabes et kreativt
miljø mellem ”beboere”/
virksomhederne i
området ved at alle
”åbner op” for andre.
IT virksomhed

SAMMEN OM SYDHAVNEN
FUNKTIONER

16

HILTON HOTEL
SYDHAVNEN
RIMC International Hotels & Resorts Group har indgået en eksklusiv
forhåndsaftale med HILTON om at udvikle et hotel i premium
luksussegmentet til Sydhavnen i Aarhus. Planen er at udvikle hotellet
med både hotelværelser og business apartments, som er attraktive
for internationale stjerner, forretningsfolk og turister, der ønsker
at opholde sig flere dage i Aarhus. Med HILTON får Aarhus et
luksushotel, der er moderne, urbant og designet til Sydhavnen, så
Aarhus kan tilbyde den service topsegmentet efterspørger i et hotel.

”

SAMMEN OM SYDHAVNEN
FUNKTIONER

For RIMC handler hotellet på Sydhavnen om et hotel i topsegmentet.
Og så er det i høj grad en mulighed for at deltage i og påvirke den
positive udvikling af turisme i Aarhus og Østjylland. Vores tyske
oprindelse gør, at vi helt naturligt rækker ud mod Europa og de
turister, der ønsker sig oplevelser oppe mod nord, med Aarhus, som
en meget attraktiv base.
RIMC International Hotels & Resorts Group
RIMC International Hotels & Resorts Group blev
grundlagt for 28 år siden og lige siden, har den
legendariske hotellier Gert Prantner sammen
med sin forretningspartner Marek Riegger opbygget og udviklet RIMC. RIMC har sit hovedkontor i
Hamborg, har sit fokus på det europæiske hotelmarked og driver i dag hoteller i Tyskland, Østrig,
Schweiz, Spanien, Italien, Benelux og Tyrkiet. I
foråret 2019 åbner RIMC Hotel Alsik i Sønderborg,
starten på det danske eventyr i samarbejde med
Bitten og Mads Clausens Fond og A. Enggaard.
RIMC er stolte over at samarbejde med A. Enggaard A/S og glade for at få lov til, at udvikle et
hotel, der komplementerer Aarhus’ hoteller og
som vil gavne byen i topsegmentet. Hotellet vil fra
sin første dag, gavne byen med sit internationale
brand, den høje service og ikke mindst samarbejde med de mange kunder og aktører i Sydhavnen.
Et hotel for byen og bydelen
RIMC/HILTON lægger vægt på, at hotellet bliver
et vigtigt supplement til Aarhus’ hoteller, og især
at hotellet rækker ud mod Sydhavnen som bydel.
Kulkransporet har inspireret RIMC/HILTON til at
tænke hotellets receptionsområde i netop det niveau, så man kan bruge sporet som en let adgang
til og fra hotellet mod Aarhus Hovedbanegård,
DOKK1 området og de mange kulturelle arrangementer på Tangkrogen. Alt er inden for gåafstand.
Kulkransporet ser RIMC/HILTON som ’byens
nye catwalk’. Hotellet og modevirksomhederne i Sydhavnen har mulighed for at arrangerer opvisninger og events for både professionelle i faget og for lokale aktører, der vil have
mange muligheder for at bruge faciliteterne
og skabe egne festivaller, opvisninger m.v.
På samme note vil hotellet invitere til, at Sydhavnens beboere bruger hotellets faciliteter til
sine møder, generalforsamlinger eller afholder
familiens fester i restauranter og bar. Hotellets
faciliteter vil komplementere Sydhavnens Spisehus og de andre restauranter, barer og cafeer både i og udenfor bydelen. Vi ser det som
en anledning til at skabe oplevelser for kunder og gæster – en anledning til at skabe bevægelse og bidrage til bylivet i Sydhavnen.

Hotellet samarbejder med det kreative miljø
Det kreative miljø i Sydhavnen ønsker vi at samarbejde med. Er der et behov for ophold af længere varighed for en kreativ person, så kan hotellet hjælpe og indrette kunstner-apartments. Der
er altså mulighed for at imødekomme bydelens
behov, når nogen skal opholde sig over længere tid, hvilket samtidigt giver lejlighed til at samarbejde med de kreative miljøer i Sydhavnen.
Samarbejde med de socialt udsatte
RIMC/HILTON anerkender, at der er borgere, som
ikke har det lige så let som andre. RIMC/HILTON
ser de socialt udsatte, som en ressource og har
erfaring med, at der kan skabes opgaver og arbejde som udsatte trives med. Det er RIMC/HILTONs vision, at der sammen med de øvrige aktører i Sydhavnen skabes et sted, hvorfra opgaver
kan uddeles og at opgaven om at administrere
opgaver for de socialt udsatte kan håndteres.

FAKTABOKS
HILTON HOTEL
– PREMIUM LUXERY
• HILTON hotel med 225 dobbeltværelser.
• Hotellet vil indeholde selskabsog konferencefaciliteter.
• Hotellet indeholder food & beverage outlets både i nederste etage og på toppen af bygningen.
• Hotellet tilbyder SPA facilitet primært hotellets gæster.
• Et moderne hotel tager hensyn til
miljø og sine omgivelser. Hotellet bliver Green Key certificeret.
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BESKRIVELSE AF
KOMPETENCER OG ERFARING
Vi forstår, hvor vigtigt det er, at vi skaber en bydel sammen.
En bydel, der vokser nedefra og op – indefra og ud – og som skabes
med passion, mangfoldighed, omsorg for hinanden og mod.
Derfor har vi sammensat et stærkt team, som er
mangfoldigt og robust. Vi er nysgerrige og nyskabende. Vi har finansiel styrke, stærke kompetencer
og bred faglig erfaring, så vi kan gøre tanker og visioner til virkelighed.
Samtidig har vi et stærkt bagland. Vi har stærke aktører med – både de kreative ildsjæle, uddannelsesinstitutioner, de visionære erhvervsfolk og dem, der
arbejder med de socialt udsatte. Kort sagt dem, der
kan gøre tanker og visioner til virkelighed. Dem, der
får det hele til at ske. Dem har vi været i dialog med
de sidste 18 måneder. De er medskabere i udviklingen af Sydhavnen, og deres visioner og power er
med i processen helt fra starten.

Vores team består således af repræsentanter inden
for:
•
Kunst
•
Mad & Drikke
•
Lydbyen
•
Bevægelse & Sundhed
•
De socialt udsatte
•
Animation & Spil
•
Inkubator & Uddannelse
•
Mode
•
Hotel
Tilbudsgiver er A. Enggaard med underrådgivere
Schmidt Hammer Lassen Architets, AART architects,
LABLAND arkitekter og Rum 3 Studio. Herudover er
Urban Creators med som konsulent til teamet.
ATP er med som investor.
Vores samlede organisation indeholder således virkelig stærke og kvalificerede kompetencer med brede, faglige erfaringer inden for både rådgivning og
eksekvering af byplanlægning, arkitektur, sociologi,
bylivsaktiviteter, integration af kunst, bevægelse og
samarbejde med de socialt udsatte.
På de efterfølgende sider beskrives vores samlede
organisations kompetencer, referencer og erfaring.
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A. ENGGAARD
RUM3 STUDIO
AART ARCHITECTS
SCHMIDT HAMMER LASSEN
ARCHITECTS
LABLAND
URBAN CREATORS
HENRIK BILLE / RIMC
PETER SKJALM
KÅRE VINCENTS FISKER
KASPER FRIIS KJELDGAARD
JUDITH SCHWARZBART
KRISTIAN RIIS /
VOLCANO / NORDIC LA
JOHAN OETTINGER
HENRIK PUGGAARD
MARTIN GADEN
LASSE KOCH
BENJAMIN KIRK
Signaturforklaring:
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MOBILITET

SOCIALT UDSATTE

BEVÆGELSESFORMER
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SOCIOLOGI / ANTROPOLOGI
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ARKITEKTUR

Kompetence- og erfaringsmatrixen angiver, hvordan kompetencer og erfaring i vores samlede team fordeler sig i forhold
til arbejde med byplanlægning,
arkitektur, sociologi/antropologi, bylivsaktiviteter, kunst, bevægelsesformer, socialt udsatte,
mobilitet, uddannelse og inkubator/iværksætteri.

BYPLANLÆGNING

KOMPETENCE- OG ERFARINGSMATRIX
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ILLUSTRATION
Nedenstående illustration angiver,
hvordan Sammen om Sydhavnen
kompetencerne og de 8 delstrategier
går på tværs og overlapper hinanden.

De 8 delstrategier
Delstrategi 1 – Et dynamisk erhvervsøkosystem
Delstrategi 2 – Kunst- og kulturproduktion i byrummet
Delstrategi 3 – Rum for de socialt udsatte
Delstrategi 4 – En bydel i bevægelse
Delstrategi 5 – Til, fra og rundt i bydelen
Delstrategi 6 – Bevaring, fornyelse og omdannelse
Delstrategi 7 – Levende byrum
Delstrategi 8 – Aktiviteter
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FIRMABESKRIVELSER
PROJEKTGRUPPEN
A. ENGGAARD
SCHMIDT HAMMER
LASSEN ARCHITECTS
AART ARCHITECTS
LABLAND
RUM3 STUDIO
URBAN CREATORS
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A. ENGGAARD
TILBUDSGIVER
OG TOTALENTREPRENØR
A. Enggaard A/S er en af Danmarks største entreprenører, udviklere og ejendomsinvestorer. Vi er en
familievirksomhed gennem tre generationer, som
fokuserer entydigt på ansvarlighed. Vi løser opgaver inden for byggeri, anlæg, Offentlige Private
Partnerskaber (OPP) og varetager en lang række
andre bygge- og ejendomsrelaterede byudviklingsprojekter i hele landet.

34

A. Enggaard A/S omsætter for 2,9 milliarder kroner
om året (2017) og beskæftiger 500 medarbejdere.
I dag ejes A. Enggaard A/S af entreprenør Jørgen
Enggaard og dennes sønner Jens og Asger Enggaard under ledelse af Asger Enggaard. Virksomheden har hovedkontor i Svenstrup ved Aalborg samt
afdelinger i Aarhus og Fredericia.
Mange af vores byggerier i totalentreprise er i tidens
løb blevet præmieret for godt og smukt byggeri.
Vores virke og hele firmaets DNA bygger på tillid,
faglig respekt og gode samarbejdsevner kombineret
med viden om og evne til at indgå i tekniske, politiske
og menneskelige relationer i et helt projektforløb.
Vi har skabt adskillige flotte resultater af store komplekse byggerier i konstruktive dialoger med offentlige bygherrer og rådgivere, konsulenter, aktører og
ikke mindst kommende brugere.
Gennem årene har vi opbygget et meget stort erfaringsgrundlag i vores organisation i kraft af yderst
kompetente medarbejdere, som alle er fleksible, løsningsorienterede samt beslutningsdygtige.

Ceresbyen / Aarhus

Bylivsafdeling
I 2017 etablerede A. Enggaard en bylivsudviklingsafdeling til at lede og projektere bylivsskabende aktiviteter for alle byudviklingsprojekter i koncernen.
Camilla Juul Sørensen, som er uddannet Cand. Polyt i Urban Planning and Management er ansat i A.
Enggaards bylivsudviklingsafdeling. Hun og en kollega varetager arbejdet med alle udviklingsprojekter
i A. Enggaard-regi, der omhandler bylivsudvikling
og -planlægning, borgerinddragelse og -involvering,
udvikling af rekreative områder, bevægelse og social inklusion i byrummet. Afdelingen varetager aktivering af midlertidige og permanente aktiviteter og
alt fra transformation af gamle havneområder til maritime bydele samt aktivering af kunst. Camilla Juul
Sørensen har indgående erfaring med at skabe liv i
byens rum, hvorfor hun aktivt er en del af Sydhavns
projektet gennem hele processen. Camilla Juul Sørensen har en stor rolle i etableringen er bylivskontoret på Sydhavnen.
Camilla Juul Sørensen og kollega varetager interessen for alle bylivsskabende projekter. De er forbindelsen til borgeren, ildsjælen, de krøllede og kreative hjerner der alle har ideerne og er samtidig
dem der faciliterer og skaber mulighederne for de,
der har interessen i livet mellem bygningerne. Det
er vigtigt at bylivs-opgaven varetages direkte i A.
Enggaard, fremfor af en konsulent, da det både sikrer en direkte dialog i samarbejdet med kommunen
og at vi med denne afdeling har mulighed for konsekvent at have fokus på bylivet som en afgørende
faktor for vores byudviklingsprojekter. Dette sikrer
vores bylivsudviklere.

Østre Havn / Aalborg

SAMMEN OM SYDHAVNEN
AD 4. KOMPETENCER ERFARING

”Det er vigtigt for os, at vi skaber de rigtige fællesskabende
aktiviteter og rekreative områder for borgerne, og det
mener vi bedst vi gør ved netop at engagere dem i
processen og lade dem være medskabende.”
										 A. Enggaard
Stor erfaring med bylivsaktiviteter
og borgerinddragelse
I bylivs- og udviklingsafdelingen hos A. Enggaard
beskæftiger vi os særligt med implementering af bylivsaktiviteter og byplanlægning. I arbejdet med at
etablere byliv anvender vi i høj grad borger og brugerinvolvering på forskellig skala, for netop at aktivere byens borgere og aktører i fællesskaberne fremfor blot at vedtage, hvad de enkelte områder skal
udbyde. Det er vigtigt for os, at vi skaber de rigtige
fællesskabende aktiviteter og rekreative områder for
borgeren, og det mener vi bedst vi gør ved netop at
engagere dem i processen og lade dem være medskabende ift., hvad det endelige resultat skal være.
Vi opererer på to niveauer: det midlertidige og det
blivende. Vi tror på, at de midlertidige aktiviteter
vi afprøver og søsætter i vores udviklingsområder,
skal skabe muligheder for de innovative og kreative
ildsjæle, der har modet på at drive aktiviteter der ligger side om side med en byggeplads. Med de midlertidige aktiviteter er det muligt for os at engagere
de lokale borgere og kræfter i byudviklingsområdet
førend det står færdigt, og dermed aktiveres området allerede fra dag 1.
Vi har gode erfaringer med at søsætte midlertidige
aktiviteter i midlertidige lokaler, som senere hen flytter i permanente bygninger og derved udvikler sig
fra at være en midlertidig aktivitet til en blivende. A.
Enggaard har udviklingsprojekter i hele landet, og
erfaring med mange forskellige skalaer og niveauer
af planlægning, udvikling og etablering af bylivsaktiviteter. Nedenstående beskriver enkelte projekter.

Ceresbyen / Aarhus

I Silkeborg står vi overfor et nyt udviklingsprojekt på
grunden for det gamle Torvecenter. For at engagere
Silkeborgenserne i idéfasen, inviterede vi i april måned alle interesserede indenfor i Torvecenteret, til to
dialogmøder. Her var agendaen at alle med en holdning eller interesse i projektet havde muligheden for
at komme og uddybe den for os og stille spørgsmål
til processen. Til møderne var der mulighed for at tale
med projektlederen fra projektet, de to projektledere
for byliv og arkitekter fra Aarstiderne Arkitekter.
På Stigsborg i Aalborg er et større byudviklingsprojekt i sin opstartsfase. For at facilitere og sikre at bylivet og de fællesskabende aktiviteter behandles og
prioriteres fra start til slut, arbejder vi med at udarbejde en bylivsstrategi for hele området på 188.000m2
byggeret. I denne proces afholder vi blandt andet en
workshop, hvor alle lokale ildsjæle, repræsentanter
for erhverv, lokale borgerforeninger, skoleforvaltning, kulturforvaltning, Business Aalborg, Erhverv
Norddanmark, DGI, lokale fodboldklubber og mange flere inviteres indenfor til en dialog om, hvad der
i fremtiden skal tilbydes af aktiviteter på Stigsborg,
hvordan stueetagelokalerne kan være levende og
udadvendte og slutteligt, hvordan vi kan aktivere en
bydelsforening for hele Stigsborg området.
På Østre Havn i Aalborg arbejder vi i høj grad med
midlertidige aktiviteter og anvendelse af stueetagelokaler i perioden, hvor området fortsat er under
udvikling. For at favne og imødekomme Aalborgenserne der dagligt opholder sig i området arbejder vi
med at aktivere området for dem, gennem midlertidige aktiviteter. Med studie:rummet som midlerti-

Studie:rummet
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dig aktivitet er det planen at skabe et miljø, hvor de
mange unge mennesker, der studerer i og omkring
havnen i Aalborg kan studere; men samtidig håber
vi også på, at det er et sted, der vil og kan tiltrække den gængse Aalborgenser, der mangler et sted
at mødes, arbejde, læse en god bog eller lignende.
Aalborgenserne har taget varmt imod denne midlertidige aktivitet.
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På den gamle Tulip-grund i Brabrand er det vedtaget at hovedbygningen skal bevares. Ønsket fra A.
Enggaards side var, at bygningen skal anvendes til
aktiviteter for byen og områdets beboere. For at beslutte hvad den gamle fabriksbygning skal byde på,
besluttede vi at opstarte et bylivskontor on location,
for derved at være tæt på beboerne i området og
for at gøre processen synlig. Bylivskontoret åbnede
i januar 2018 frem til slut juni 2018. I perioden havde kontoret fast åbent hver onsdag fra 09.00-19.00
og derudover faciliterede bylivskontorets team –
en byplanlægger fra A. Enggaard, Peter Skjalm fra
Rum3, en arkitekt fra Aarstiderne Arkitekter samt
en oplevelsesøkonom fra LabLand – flere workshops, dialogmøder, gåture on location mm. for i sidste ende at udarbejde et visionskatalog på baggrund
af områdets lokale aktører, institutioner og borgeres
ønsker og ideer. Visionskataloget danner grundlaget
for fabriksbygningens fremtidige anvendelse.
Byudviklingsområder netop nu
Vi har de senere år gennemført en række større byudviklingsprojekter, heriblandt Ceresbyen i Aarhus
og Østre Havn samt Spritten i Aalborg.
Vi færdiggør ultimo år 2018/primo 2019 hele byudviklingsområdet Ceresbyen og afslutter således 7-8
års spændende udviklingsarbejde.
Byudviklingsområdet Tulip-grunden i Brabrand,
hvor vi er i gang med at omdanne et område på
130.000 m² til en ny bydel med både dobbelthuse,
rækkehuse og alment boligbyggeri og hvor gamle
lager- og driftsbygninger bevares, renoveres og anvendes bl.a. til bydelskontor.
Vi har opstartet arbejdet på Skejbyen, der bliver et
nyt multifunktionelt bynært boligområde med 690
boliger fordelt på 51.000 m² med både leje-, ejer- og
almennyttige boliger samt aktivitetsområde incl. en
daginstitution. På området genbruges en eksisterende idrætshal, der indgår i et aktivitetstorv til bydelens
beboere. Der er tænkt en grøn kile ind gennem området og hovedindtrykket bliver grønt og frodigt. Bydelen vil bestå af etagebygninger med varierende etagehøjder og med flere typer facadeudtryk.
Vi er ligeledes i gang med projekteringsarbejdet på
Brokvarteret. Brokvarteret er et nyt boligområde lokaliseret op mod godsbanen i Aarhus og indgår som
en del af en visionsplan for et større udviklingsområde langs Søren Frichs Vej. Området på 25.000 m² disponeres med mulighed for at bygge i alt 57.000 m²
med ca. 750 boliger fordelt på 3 karréer i 4-7 etager
og et højhus i op til 13 etager.

På udviklingsområdet Østre Havn i Aalborg er der
flere byggerier i gang blandt andet 11.000 m² udlejningsboliger og en dagligvarebutik samt ca.
10.000 m² boliger og erhvervslokaler. Herudover
opføres boligbyggeri samt erhvervslokaler på ca.
7.000 m², samt opførelse af 2 parkeringshuse på
hhv. 7 og 8 etager.
På området Spritfabrikken i Aalborg vil der blive
etableret et kulturmekka, bl.a. bestående af et stort
kunstværk af den argentinske kunstner Thomas Saraceno i form af et 35 m højt glaskunstværk. Hertil
kommer etablering af et artcenter på 3500 m², micro-destilleri for Aalborg Akvavit samt et oplevelsescenter for chokoladefremstilling. Aalborg Teater
etablerer et nyt teater og der er planlagt et ** til
*****-stjernet hotel, som placeres i de gamle fredede bygninger. Ud over allerede nævnte vil der blive
etableret flere restauranter og en stor markedshal
samt et område med småhåndværk, gallerier m.m.
Tillagt den kulturelle del vil der blive opført ca. 500
boliger i en blanding af ungdomsboliger, ældreboliger, udlejningsboliger samt ejerboliger samt parkeringskælder.
På byudviklingsområdet Godsbanearealet i Aalborg
pågår der i øjeblikket opførelse af lejeboliger og hotel for Zlepp Hotels. Projektet vil afslutte områdets
udvikling fra godsbaneareal til moderne byliv.
Erfaring med at integreret kunst i bygninger
Vi tror på, at kunst og mennesker er uadskillelige
og at den skærper vores sanser og evner til at reflektere over livet – giver os samtidig stor inspiration og selvindsigt.
Den kan være med til at udvikle en hel bydel og i
mindre målestok, hvor den integreres i forskellige
bygningsdele, giver den ligeledes oplevelse for omgivelserne.
Vi har især i forbindelse med vores offentlige byggerier stor erfaring med integreret kunst.
Her nævnes uddrag fra vores referencer:
Musikhuset Aarhus – integreret kunstværker af Ingvar Cronhammar bl.a. vandinstallation.
Retsbygninger i Herning, Holbæk, Holstebro, Kolding – integreret kunst af bl.a. Torgny Wilcke, Tina
Ratzer, Ann Sofie Stærk, Eske Kath og Peter Brandes
Vestre Landsret – integreret kunst af Verner Panton
i form af specialfremstillede loftlamper. Øvrig kunst
af Jette Vohlert, Kaspar Oppen Samuelsen og Sofie
Bird Møller.
Kalvebod Brygge, Kbh. – bl.a. videoværk af Gun
Gordillo og lyskunst af Alicja Kwade.
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SCHMIDT HAMMER LASSEN
ARCHITECTS / UNDERRÅDGIVER
”Vi har et indgående kendskab til byens selvforståelse,
ambitioner og puls – og dermed også byens kompleksitet,
udfordringer og uforløste potentialer.”						
Schmidt Hammer Lassen Architects
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Schmidt Hammer Lassen Architects er en af landets absolut førende arkitektvirksomheder. Med
170 medarbejdere fordelt på 20 nationaliteter og en
omfattende portefølje af udførte og igangværende prestigeprojekter herhjemme og internationalt
er vi garant for at levere arkitektur i verdensklasse.
Herhjemme er vi kendt for at stå bag en håndfuld
markante kulturbyggerier som for eksempel Dokk1,
ARoS, Vendsyssel Teater og Den Sorte Diamant,
men vi har også tegnet en lang række mixed-use
projekter, boliger, domiciler og detailhandel samt
store undervisnings- og sundhedsbyggerier. Desuden har vi stået bag designet til flere hoteller,
blandt andre Clarion i Malmø, der indgår som en integreret del af koncert-, konference- og hotelkomplekset Malmø Live.

Vi former Aarhus og er selv formet af byen
Vi har i de sidste 30 år været en af de drivende kræfter i Aarhus byudvikling. Tegnestuen blev grundlagt i
Aarhus og firmaets hovedkontor ligger placeret markant i et historisk pakhus på byens havnefront. Gennem tre årtier har vi opbygget et indgående kendskab til byens selvforståelse, ambitioner og puls – og
dermed også byens kompleksitet, udfordringer og
uforløste potentialer.

Udover at være internationalt anerkendt for
vores prisvindende bygningsdesign, har vi stærke
kompetencer indenfor byudvikling, byfornyelse og
transformation, som for eksempel. Spinderihallerne
og Kedelbygningen i Vejle – et unikt miljø for
iværksættere og innovation. Samtidig har vi
altid stor fokus på rummene omkring og imellem
bygningerne, som bearbejdes for at skabe attraktive,
aktive og levende byrum.

I øjeblikket er vi i gang med at projektere vores vinderforslag til Sports- og Kulturcampus Gellerup for
Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Projektet vil blive et nyt samlingssted i Gellerup med
blandede funktioner som bibliotek og medborgercenter, beboerhus og bevægelseshus – offentlige, levende mødesteder, der kan være med til at forbinde
mennesker på tværs af alder, køn, nationalitet og sociale grupper for dermed at forbedre såvel livskvaliteten som sikkerheden for områdets beboere.

Dokk1 / Aarhus

Vi trækker på betydelige erfaringer fra en række lokale
projekter i Aarhus, eksempelvis udviklingen af Dokk1,
boligprojekter i Ceres Byen, VIA College Campus Nord
i Skejby, idrætsprojektet Globus 1 i Gellerupparken og
selvfølgelig vores mangeårige involvering af udviklingen af ARoS og området omkring.

Spinderihallerne
Kedelhuset / Vejle

Hotel Clarion / Malmø
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AART ARCHITECTS

UNDERRÅDGIVER

”Vi indlever os i vores kunders verden, så vi sammen
skaber en verden af muligheder for at leve sundere,
smartere og mere sammenhængende liv.”
								
AART architects
AART architects er en prisbelønnet, nordisk arkitektvirksomhed med 150 medarbejdere fordelt på
kontorer i Aarhus, København og Oslo. Vi er drevet
af at skabe bygninger og byrum med potentialet til
at forandre og forbedre, hvordan vi alle lever, lærer
og arbejder. Derfor rækker vores arbejde med arkitektur langt ud over det at designe bygninger og byrum. For os er det lige så afgørende at dokumentere,
hvordan vi – med arkitekturen som katalysator – forbedrer menneskers liv og gør en forskel for det samfund, vi er en del af.
Vi bygger på indlevelse
I mere end 15 år har vi indlevet os i vores kunders verden, udforsket og udfordret den, så vi sammen har
skabt en verden af muligheder for at leve sundere,
smartere og mere sammenhængende liv. For det er
med evnen til at se det ofte skjulte potentiale i hvert
enkelt projekt, at vi gør en forskel for vores kunder
og samfundet i bred forstand. Og det er med en vedholdende tro på, at vi altid kan gøre det bedre – at vi
med arkitekturen kan mobilisere mennesker og give
fornyet mening til steder og samfund.
Vi skaber nye sammenhænge
Gennem årene har vi tegnet, renoveret og opført
projekter inden for alle skalaer af arkitektur, og vi

Pakhusene / Aarhus Ø

gør en dyd ud af at bringe vores viden og erfaring i
spil, så der opstår nye forbindelser i krydsfeltet mellem traditionelle typologier – bolig, erhverv, kultur,
læring og sundhed. Og vi gør det altid med et solidt
fodfæste i den stolte danske byggeskik, da vi forstår,
hvor vigtig omhu for detaljer og materialer er for
byggeriets levetid og brugernes livskvalitet.
Vi dokumenterer effekten
Arkitektur skal bevæge mennesker og samfund. Det
er vores grundlæggende tro, og vi gør derfor en dyd
ud af at dokumentere effekten af vores arkitektur.
Det har gennem årene ført til en fornem referenceliste af projekter, som er blevet hædret verden over,
ikke alene for deres æstetiske kvaliteter, men særligt
deres evne til at gøre en forskel – fra Musholm i Korsør, der har givet børn med handicap nyt mod på livet, til Pakhusene i Aarhus, der har vist værdien i at
nytænke fællesskabet blandt virksomheder.
Læg dertil store byudviklingsprojekter som Universitetsbyen, hvor vi forbinder Aarhus by og universitet
på ny, og mindre og mere skæve projekter som Givismevejen, hvor vi med pop-up togvogne gav Aarhus en kreativ kant, et mangfoldigt byliv og en overraskende stor omtale i danske og internationale medier.

Universitetsbyen / Aarhus

Givismevejen /
Pop-Up-Togvogne / Aarhus
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LABLAND
UNDERRÅDGIVER

”Vi bringer steder og mennesker sammen - og udvikler
arkitekturen gennem tværfaglige processer.”				
									
Labland

40

LABLAND er en tværfaglig og dialogbaseret tegnestue. Vi elsker at inspirere og engagere borgere,
erhvervsdrivende og fremtidige brugere. At finde
frem til deres behov, ønsker og drømme samt at engagere dem i skabelsen af den fremtidige løsning.
Vi elsker at skabe tryghed i processer, der udfordrer passionerede projektledere og visionære bygherrer. Vi elsker at have det sjovt, at tænke nyt og at
bruge vores tværfaglighed til at skabe fremtidssikre
og visionære løsninger.
Vi tror på udvikling af byer og design af byrum
handler om mødet mellem mennesker og byens
rum. LABLAND består af eksperter i antropologi,
sociologi, oplevelsesdesign, stedspotentiale og inddragelse, såvel som dedikerede arkitekter, da denne
sammensætning af forskellige fagpersoner skaber
værdifulde løsninger med stort ejerskab og engagement. Vi bruger gennemtestede metoder, men
designer processer til det individuelle projekt med
udgangspunkt i det fysiske, politiske, økonomiske
og det sociale landskab.
Vi udvikler byer med afsæt i konteksten
Det er komplekst at udvikle byer. Det er det, fordi byer består af lige så mange behov, agendaer,
drømme, og holdninger, som der findes borgere. Byer er dynamoer, mødesteder, arbejdssted og

Labland

hjem for mennesker. Og den gode by tillader mennesker at mødes på tværs af sociale og kulturelle
forskelle og danner rammerne for nye oplevelser og
fortællinger. Hvis vi vil understøtte den mangfoldige og levende by, er det derfor ikke nok at arbejde
udelukkende med det fysiske design. Vi skal i dialog
med de mennesker, der skal leve her.
Vores tilgang til at udvikle byer som både dynamoer, mødesteder og hjemsteder er derfor båret af en
både strategisk, social og fysisk tilgang. Vi arbejder bl.a. med identitet, variation og sammenhænge
i byen. Fordi den gode by føler man sig forbundet
med - både fysisk og mentalt.
Vi tror på at den gode byudvikling bygger på engagement og aktivering af det lokalmiljø, projektet tager sit udgangspunkt i; og at designprocessen skal
have sit afsæt i refleksioner omkring den kontekst,
man designer til.
Stort eller lille, offentligt eller privat, fortjeneste eller nonprofit. Alle de projekter, vi tager ind, går vi til
med dyb faglighed, stor nysgerrighed og en passion for at skabe bedre rum til mennesker. Vi kan derfor lave alt fra strategi og byudvikling til design og
anlæg af byrum og med andre ord træde til i projekternes spæde opstart og følge dem helt til dørs.
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RUM3 STUDIO
UNDERRÅDGIVER

”Vores primære sigte er at udvikle i praksis 1:1 med
de kommede brugere til de rum og den arkitektur, vi
sammen skaber.”
					
Rum3 Studio
RUM3 Studio er en aarhusiansk tegnestue med kontor på Sydhavnen i et transformeret køle- og fryselager. Vi er i dag to arkitekter og en bygningskonstruktør, og gennem de seneste 13 år har vi udviklet
projekter i spændingsfeltet mellem transformation,
genbyg, lokal forankring, mangfoldige byrum og det
at bygge bæredygtigt for miljø og mennesker.
Vores primære sigte er at udvikle projekter i 1:1 med
de kommende brugere, så vi sammen skaber rummene og definerer arkitekturen. Læg dertil, at både
brugere, analyse, metode, værktøj og materialer
kommer i spil for at afstemme designet de rum og
steder, brugerne skal leve og opholde sig i.
Vi arbejder tværfagligt og brugerorienteret
Fælles for vores projekter er et dedikeret, tværfagligt fokus. For som tegnestue gør vi en dyd ud af at
berige arkitekturen med viden fra forskellige, faglige verdener. Gennem årene har vi således samarbejdet med en bred vifte af aktører i ind- og udland –
heriblandt arkitekter, ingeniører, pædagoger, lærere,
antropologer, sociologer, snedkere og ikke mindst
kunstnere og kulturaktører, med stor anerkendelse
lokalt, nationalt og internationalt.

Skansen
Hus og Have

Vi udvikler og arbejder i et spændingsfelt med begreber som transformation, genbyg, lokal forankring, byrummet at bære dygtigt med mennesker og
miljø. Vi har igennem mere end 10 år undersøgt materialets historie og kvaliteter i praksis i eksisterende
bygningsværker, for derved at genbruge, genfortælle og til sidst transformere til et nyt kapitel, hvor brugerne tager over.
Som tegnestue arbejder vi med den rumlige skala,
men også den rummelige menneskelige tilstedeværelse. Vores arbejde spænder fra det nære rum
i øjenhøjde, til det lokale byrum, lokale og nationale
bygninger og rum for kunst og kultur. Design af offentlige rummøbler er også et væsentligt fokus på
tegnestuen, ligesom vi gennem årene har udviklet
og bygget adskillige events i samarbejde med flere af Danmarks førende kunstnere og kulturaktører.
Vi har styr på vores værdisæt
Hen ad vejen-design - At bygge og skabe efter beskaffenhed - Genbyg og transformation - Bærdygtighed
mellem mennesker og miljø - Æstetik og kultur i dit byrum - Børn og unge er næste generation - Prototyper
på prototyper - Åben og transparent struktur og organisering - Optimeret vidensdelig - Det midlertidige og
permanente - Cirkulær økonomi - Affald som ressource - Miljøvenligt materialebrug - Vedvarende energi.

Blomsterkasser
bygget af piger

Skansen
Hus og Have
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SAMMEN OM SYDHAVNEN
AD 4. KOMPETENCER ERFARING

CV’ER
AKTØRREPRÆSENTANTER
MAD & DRIKKE / Brødrene Koch / Benjamin Birk
HOTEL / Henrik Bille
MODE / Martin Gaden
ANIMATION & SPIL / Johan Oettinger
INKUBATOR & UDDANNELSE / Kristian Riis
KUNST / Judith Schwarzbart / Kasper Friis Kjeldgaard
/ Henriette Noermark / Kirstine Højmose
BEVÆGELSE & SUNDHED / Kåre Vincents Fisker
RUM FOR DE UDSATTE / Peter Skjalm / Majken Hviid
LYDBYEN / Henrik Puggaard / Carsten V. Nielsen
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CV / MAD & DRIKKE / KOK

Brødrene Koch / Lasse

”
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Gastronomi handler altid om
personlighed og smag – aldrig
tidens strømninger. Hjertet
banker for håndværket og
detaljen. Forvent det bedste
af, hvad jeg kan præstere.
Lasse Koch, Brødrene Koch

Lasse Koch har gennem de sidste 10 år været med til at sætte Danmark og især Aarhus på
det gastronomiske verdenskort.
Efter endt kokkeuddannelse og
deltagelse på kokkelandsholdet tilbage i 2008 drog Lasse
på arbejdsophold til Australien
- endda med et Legat fra Kongehuset i ryggen. Efter eventyret ”Down Under” vendte han
hjem til Aarhus og har siden ført
restaurationsdrift samt relaterede aktiviteter, blandt andet som
kogebogsforfatter og konsulent
i samarbejde med sine to brødre, Jesper og Michael Koch.
De seneste år har samarbejdet mellem brødrende Koch
endda ført til en kåring af ”RESTAURANT KOCH”, som den 20.
bedste restaurant i hele Nor-

den og en kåring som Danmarks
6. bedste restaurant i Global
Mesterklasse i WhiteGuide.
Seneste fjer i hatten er udvidelsen af den succesrige all inclusive restaurant ”Det Glade Vanvid” med spændende mad af høj
kvalitet til overkommelige priser.
Lasse Koch arbejder desuden på
konsulentbasis og som kreativ
ildsjæl for flere store virksomheder i Danmark, heriblandt ARLA,
DANISH CROWN & SCANPAN.
Med adskillige vundne priser samt nomineringer, direkte arbejdsindblik fra nogle af de
bedste restauranter og hoteller, både ind- og udenlands,
samt en titel som direktør og
medejer i koncernen Brødrenes
Koch, vil Lasse gerne dele sine
kundskaber, sit enorme drive
og sin passion med Aarhusia-

nerne - og intet projekt er mere
oplagt til det end Sydhavnen,
hvor han i samarbejde med resten af det kreative team får en
unik mulighed for netop dét.

Lasse Koch
Kok, kogebogsforfatter, konsulent
samt direktør og medejer i
Brødrene Kochs mange aktiviteter.
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CV / MAD & DRIKKE/KOK/BAGER/BARISTA

Benjamin Birk

”
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I Sydhavnens Spisehus skal mad
tage udgangspunkt i lokale
råvarer i sæson, og Sydhavnens
virksomheder skal møde
hinanden ved langborde over
frokosten eller fredagsbaren.
Benjamin Birk

Benjamin Birk er autodidakt kok,
bager og barista med en fortid hos bl.a Sigfreds Kaffebar og
Meyers Madhus i København. Han
driver nu 2 forretningen under
samme tag, Jumbo - bakery & eatery samt Birks Køkken.

Benjamin Birk
kok, bager og barista
BIRKS KØKKEN
MADKURSER,
TEAMBUILDING & EVENTS

Birks Køkken tilbyder madoplevelser og inspiration med afsæt i
udsøgte råvarer. Det sker i form
af madlavningskurser samt teambuilding omkring madlavning. Endelig tilbyder Birks Køkken også
konsulent-assistancer, hvor vi udvikler og/eller opkvalificerer fødevarevirksomheders produkter, arbejdsprocesser og koncepter.
I Birks Køkken inspirerer vi vores
kunder til at se værdien i at lave
mad sammen med andre. Det ska-

ber en unik følelse af fællesskab
at skabe madoplevelser sammen.
Madlavning er en rigtigt meningsfuld og sanselig beskæftigelse for
alle - og samtidig perfekte rammer for et både sjovt og gensidigt
inspirerende samvær. Fællesskab
om madlavning rummer både udveksling af omsorg og deling af de
livgivende følelser, der udspringer
af intense smagsoplevelser.
I Jumbo har vi skabt et stramt
indrettet spiseri med eget surdejsbageri, highend kaffebar og
selskabslokaler i Sydhavnens rå
industrielle omgivelser.
Før min tid med gastronomien
har jeg været fuldtids musiker, illustrator og har bl.a tilbragt min
tid ved The Animation Workshop
i Viborg.

SAMMEN OM SYDHAVNEN
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CV / HILTON HOTEL
RÅDGIVER FOR RIMC / IVÆRKSÆTTER / EJER AF HOUSE OF HOSPITALITY

Henrik Bille

”
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”Jeg tror på, at der er
ressourcer og lyst til at
gøre noget godt i ethvert
menneske. Jeg har mange års
erfaring med at samarbejde
med socialt udsatte fra min
tid som hoteldirektør. RIMC
bakker op om at skabe et
samarbejde i Sydhavnen.
Henrik Bille, Rådgiver for RIMC
Intenational Hotels & Resorts Gmbh

Henrik Bille er iværksætter og
ejer af House of Hospitality.
Han er desuden rådgiver for
RIMC Intenational Hotels &
Resorts Gmbh og en erfaren
hoteldirektør, mentor og
business proces coach.
RIMC har længe haft fokus på
Aarhus og i 2016 indledte man
dialogen med Henrik Bille om,
at indkredse det rette hotel i
byen. Begge parter kunne se
ideen i RIMC’s udviklingsplaner
kombineret med Henrik Billes
lokalkendskab og mere end 20
års erfaring som hoteldirektør.

Henrik Bille kender sit Aarhus
og er lokalkendt. Han åbnede i
1995 Radisson SAS-hotellet på
Margrethepladsen og var i 12
år direktør for det succesfulde
Scandinavian Congres Center.
I den periode var der et
stort engagement med de
lokale aktører og ud mod de
regionale turismepartnere.
Sideløbende med
hotelkarriere har Henrik altid
engageret sig i turisme- og
destinationsudvikling. Han har
blandt andet været engageret i
opstart at destinationsbureauer
og siddet i bestyrelser for
turismeorganisationer, som
bla. WoCo, Visitnordsjælland
og Tourist Aarhus.

Henrik Bille
Rådgiver for RIMC
Intenational Hotels & Resorts
Gmbh / Iværksætter
/ Ejer af House of Hospitailty

SAMMEN OM SYDHAVNEN
AD 4. KOMPETENCER ERFARING

CV / MODE

GRUNDLÆGGER OG INDEHAVER AF 2ND SHOWROOM, GURU AGENCY OG
GURU DISTRIBUTION. FORMIDLER/STRATEGIRÅDGIVER/BRANDBUILDER

Martin Gaden

”
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Vi har stort fokus på det
udviklingsorienterede element
i branchen og elsker at søge
nye veje til gennembrud.
Martin Gaden

Martin Gaden har siden 1999
arbejdet i modebranchen. Han
har mange års erfaring inden for både detailhandel og
engroshandel med mode.

Martin Gaden
Grundlægger og indehaver af
2nd Showroom, Guru Agency
og Guru Distribution, formidler/
strategirådgiver/brand builder

Martins fokus er i dag hovedsageligt på engrosdelen, hvor energien bliver brugt på at udforske,
udfordre, og udvikle sammen
med en lang række samarbejdspartnere fra ind- og udland. Målet
med virksomheden er at skabe
en bæredygtig distribution for
nystartede designere eller etabledere mærker, der ønsker at penetrere et nyt marked. Arbejdet
består af alt fra salg, markedsføring og distribution til sparring
omkring kollektionsudvikling og
udvikling af forretningsstrategier.

Martin har i Guru Agency fokus
på det udviklingsorienterede
element i branchen og elsker at
søge nye veje til gennembrud.
Hans drive kommer fra det drive,
han oplever hos virksomhedens
samarbejdspartnere. Ofte er vejen lang og udfordringerne mange, men igennem samarbejde og
netværk mener Martin, at mulighederne for at lykkes optimeres.
Udvalgte brands, som Guru
Agency har introduceret på det danske marked:
•
•
•
•
•
•

Dr Denim Jeansmakers (S)
Lulu Copenhagen (DK)
Democratique Socks (DK)
Harmony Paris (FR)
Stutterheim (S)
Forét (DK)
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CV / ANIMATION & SPIL
AUTODIDAKT DUKKEANIMATIONS-INSTRUKTØR

Johan Oettinger

”
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I dukkestudiet WiredFly skaber
vi dukkeanimationsfilm og
-computerspil på internationalt
niveau. Vi arbejder med de
bedste byggere og animatorer
fløjet ind til projekterne,
men mest af alt bruger vi
virksomhederne og kunstnerne i
Sydhavnen og Aarhus generelt.
Johan Oettinger

Johan Oettinger er en
prisvindende, autodidakt
dukkeanimations-instruktør født i
Vestjylland i 1984.
Han har arbejdet med stop
motion og filmproduktion,
siden han var 13 år. Hans film
har vundet priser i hele verden.
Johan har sit virke i eget
animationsstudie i Aarhus.
Selektiv Filmografi:
2020 Drengeminder - Dukkeanimeret
spillefilm for voksne
2018 SIBIR - Dukkeanimeret
novellefilm for voksne
2019 Ordapoteket - Dukkefilm,
computerspil og udstilling.
2016 -

Ragnarok (8 min.) Dukkeanimeret film
2015 Breidablik (9 min.) Animeret lysvideo
2014 Volterra. (3 min.) - Live
action og animation
Walk With Me. (13 min.) Live action og animation
2013 Bones in the Furnace (3
min.) - Dukkeanimation
2012 Seven Minutes in the Warsaw
Ghetto. (7 min.) - Dukkeanimation
2011 Peter Laugesen – Strisserne
Breder Sig (4 min.) - Live action
2009 Baptised with a double load
of pure protein. (25 min.)
- 8mm performance

Johan Oettinger
Prisvindende, autodidakt
dukkeanimations-instruktør
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CV / INKUBATORMILJØ & UDDANNELSE
INDEHAVER NORDIC LA / MUSIKER / IVÆRKSÆTTER / MENTOR

Kristian Riis

”
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Vi fokuserer på det, der
sker mellem mennesker.
Skabes der meningsfulde
relationer forankret i det
fysiske rum, skabes der
succesfuld byudvikling.
Kristian Riis,
Volcano og NordicLA

Kristian Riis har gennem
de sidste 20 år haft to
sideløbende karrierer: én
som guitarist i Nephew og en
anden som iværksætter og
konsulent for blandt andre
Eksportrådet, Kulturministeriet,
Musikkonservatoriet i København.
Live Culture og Creative
Business Cup – samt som
medejer af 8 virksomheder
inden for design, fashion,
teknologi og kultur (eksport).

Kristian Riis
Partner i Volcano A/s, CEO i
NordicLA og guitarist i Nephew.

Kristians mission er at skabe
solide rammer for den kreative
iværksætter, som han til daglig
arbejder med i virksomheden
Volcano gennem projekterne
Royalties i København og
Odense Makers. Gennem
det sidste år har han startet

virksomheden Nordic LA i
Los Angeles, der arbejder
med at skabe en god start for
kunstnere og virksomheder
i Californien gennem
rådgivning og kulturevents.
Projektet i Sydhavnen er Kristians
mulighed for sammen med det
øvrige team at skabe verdens
mest attraktive bydel, når det
kommer til kreative iværksættere.
Kristian vil bidrage ved at sikre,
at man som kreativ iværksætter
kan få en helt unik sparring
på sine projekter gennem en
solid base i Sydhavnen, der
er en hub til et internationalt
iværksættermiljø. Han vil kort
sagt skabe et relevant netværk
mellem brugerne af Sydhavnen
som rækker langt ud i verden.
med fokus på Los Angeles.
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CV / KUNST

REKTOR FOR DET JYSKE KUNSTAKADEMI
/ KURATOR OG KUNSTKRITIKER

Judith Schwarzbart

”
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I Sydhavnen vil vi kunne
bidrage til en ny Kunstby. Vi vil
indgå i et billedkunstnerisk og
tværkunstnerisk miljø af unge
og professionelle kunstnere.
Judith Schwarzbart

Judith Schwarzbart er Rektor
for Det Jyske Kunstakademi,
som tilbyder en statsanerkendt
5-årig kunstuddannelse i Aarhus. Hun er uddannet kunsthistoriker (Københavns Universitet)
og kurator (Creative Curating,
Goldsmiths College, London).
Med fingeren på pulsen for den
internationale samtidskunst har
hun blandt andet arbejdet som
kurator i Kunstverein München,
i Tyskland og The Fruitmarket Galleri i Skotland. Hun var
én af kvinderne bag den første
kunstfestival i København med
det omfattende projekt U-turn i
2006-08. Hun har være tilknyttet som underviser på Kunstakademierne i Umeå, Stockholm og
Odense samt på Roskilde Universitet. Hun sidder i bestyrelsen for KunstenMedia Fonden,

som står bag online tidsskrifterne kunsten.nu og iscene samt
ArtWeek. Desuden er hun medlem af censorpanelet for Æstetik
og Kultur på Aarhus Universitet.
Det Jyske Kunstakademi spiller en central rolle for det unge
kunstmiljø i Aarhus og for den
Danske kunstscene mere generelt. Det er umuligt at lære de
unge, hvordan fremtidens billedkunst skal se ud. Derimod stræber Judith efter at skabe de rette
fysiske og faglige rammer om
de unges kunstneriske udvikling
og åbne nye verdener for dem.
I Sydhavnen vil Judiths team
kunne bidrage til en ny Kunstby.
Hun vil indgå i et billedkunstnerisk og tværkunstnerisk miljø af
unge og professionelle kunstne-

Judith Schwarzbart
Rektor for Det Jyske Kunstakademi
/ Kurator og Kunstkritiker.

re - et miljø, der samles omkring
udstillinger og performance,
produktionsmuligheder (atelierer
og værkstedsfaciliteter i supplement til Godsbanen) samt faglig
inspiration gennem foredrag og
et internationalt gæsteprogram
i samarbejde med blandt andre Aarhus Billedkunstcenter.
I Sydhavnen ser hun en potentiale for at udvikle et nyt kunstakademi, hvor ny teknologi vil
spille en vigtig rolle. Akademiet
kan udvikle nye berøringsflader
med tech-virksomheder, lydbyen og andre aktører inden og
uden for den kreative sektor.
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CV / KUNST
KUNSTNER / Kasper Friis Kjeldgaard
KURATOR / Henriette Noermark

”
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Vi vil med dette projekt
sætte alt hvad vi har af
erfaring netværk, ambition,
og idealisme i spil.
Kasper Kjeldgaard / Kunstner
Henriette Noermark / Kurator

Kasper Kjeldgaard
Kunstner, møbeldesigner fra Det
Kongelige Kunstakademis skoler for
Arkitektur, Design og Konservering.

Henriette Noermark
Kurator,
Cand. Mag. Moderne kultur og
kulturformidling, BA. Æstetik og
kultur, antropologi og etnografi.

Kasper Kjeldgaard arbejder både
eksperimenterende kunstnerisk
og brugsdesignorienteret med de
samme materialer og teknikker.
Han er optaget af at arbejde med
en række principper/naturlove,
der er grundlæggende for, hvordan vores verden hænger sammen på et strukturelt og fysisk
niveau. Eksempelvis forhold omkring tyngde, rotation, centrering
og friktion. Disse tematikker udforsker og udfordrer han i arbejdet med kompositioner som mobiler og stabiler, og også i mere
konkret design arbejde, som eksempelvis lamper eller møbler.
I dette arbejde spiller hans baggrund som møbeldesigner og
hans kendskab til materialerne og det forfinerede håndværk
afgørende roller. Materialerne
er nøje udvalgt på baggrund af
deres iboende egenskaber, eksempelvis er papir let og har
en stor overflade, messing er
tungt og glat, imens voks har
en høj friktion. Disse egenskaber udforskes, manipuleres og

sammensættes så materialerne
spiller sammen, ikke bare æstetisk, men i høj grad også funktionelt, i både værker og mere
funktionelle designobjekter.
Henriettes Noermarks kuratoriske praksis er primært funderet
i uafhængig kuratorisk arbejde,
hvor hun arbejder med skiftende gallerier, udstillingsrum og
projekter, som svæver i feltet
mellem samtidskunst, kunsthåndværk og collectible design.
Gennem udstillinger og tekst
formidler hun primært ny, dansk
kunst og arbejder endvidere
som konsulent for kunstnere og
designere. Henriette fungerer
stadig som sparringspartner for
Residency Unlimited Inc. lokaliseret i Brooklyn, NYC, hvor hun
var kuratorisk konsulent fra 2012.
I tillæg til sit kunstnerisk funderede arbejde, beskæftiger hun
sig med PR og kommunikation,
producerer content og eksekverer SoMe for danske designmode og kunstvirksomheder.

CV / KUNST
LEDER AF AARHUS BILLEDKUNSTCENTER
CAND.MAG. I KUNSTHISTORIE

Kirstine Schiess Højmose

”
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Jeg ser billedkunsten i en tæt
og vigtig dialog med andre
kreative områder og som en
væsentlig del af Sydhavnens
fremtidige karakter, liv og
muligheder for kulturel vækst.
Kirstine Schiess Højmose

Kirstine Schless Højmoses fokus
som leder af Aarhus Billedkunstcenter ligger på netværksskabelse og kompetenceudvikling. Med
udgangspunkt i kunstens nødvendighed i samfundet arbejder
hun på centeret for, at kunsten
får lov at spille en større rolle i
udviklingen af vores samfund –
og at kunstnerne anerkendes og
prissættes for deres arbejde.
Kirstines uddannelse som kunsthistoriker, flerårige erfaring
med kuratering af udstillinger
og arbejde med kunst både i
kunstinstitutionen, men også i
byrum og offentlige institutioner giver hende en tung kunstfaglig viden og gør samtidig, at
hun via sit nuværende job tænker billedkunsten i tæt samspil
med andre fagområder og som

en grundpille i vores samfund.
I arbejdet med udviklingen af en
ny Sydhavn ser hun billedkunsten i en tæt og vigtig dialog
med andre kreative områder og
som en væsentlig del af områdets fremtidige karakter, liv og
muligheder for kulturel vækst.

Kirstine Schiess Højmose
Leder af Aarhus Billedkunstcenter
cand.mag. i kunsthistorie.
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CV / SUNDHED & BEVÆGELSE
AFFILIATE MANAGER CROSSFIT AARHUS

Kåre Vincents Fisker
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Vi kan, med Sydhavnsprojektet,
være med til at skabe
rammerne for og bidrage til
optimal fysisk aktivitet og
sammenhold for hele området.
Kåre Vincents Fisker

Kåre Vincents Fisker startede
med 2 partnere Århus
Crossfit i 2009 med blot
150 m2 og 8 medlemmer.
Som Affiliate Manager i Århus
Crossfit er han idag med til
at drive en af verdens største
crossfitboxe med +1500
medlemmer på Århus Havn.

Kåre Vincents Fisker
Affiliate manager, “Praktiske
Gris”, tovholder, foregangsmand,
stemningssætter.

“Et af de vigtige temaer igennem
årene var og er udfordringen
med at skabe, og ikke mindst
bevare, det allervigtigste; The
Crossfit Community, som ikke
blot er en intern ting, men en
mission, som bevæger sig langt
videre end de fysiske rammer”.

Denne målsætning omhandler
at nære respekt, anerkende og
byde hinanden velkommen.
Miljøet i Århus Crossfit
er, og vil altid være,
inkluderende og favnende.
Vision for Sydhavnen: At skabe
et område man har lyst til
at opholde sig i og bevæge
sig igennem. Et område med
inspirerende stoppesteder langs
turen hvor man bliver mødt
af alt fra bevægelsesforslag
til varierende kreative
inputs fra nærområdets
kunstneriske talenter.
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CV / DE SOCIALT UDSATTE /
IVÆRKSÆTTER / SOCIAL ENTREPRENØR

Peter Skjalm

”
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Mit primære sigte har igennem
de sidste 13 år, været at udvikle
i praksis 1:1 med de kommede
brugere til de rum og den
arkitektur, vi sammen skaber.

Peter Skjalm

Peter Skjalm primære sigte har
igennem de sidste 13 år, været at
udvikle i praksis 1:1 med de kommede brugere til de rum og den
arkitektur, vi sammen skaber.
Både analyse, metode, værktøjer og materialer kommer i spil
for at give karakter til de rum
og steder, som de kommende brugere skal opholde sig i.
Peter udvikler og arbejder i et
spændningsfelt mellem begreber
som tranformation, genbyg, lokal
forankring, byrummet og bæredygtighed mellem mennesker
og miljø. Han har igennem mere
end 10 år undersøgt materialets
historie og kvaliteter i praksis i
eksisterende bygningsværker for
derved at genbruge, genfortælle
og til sidst transformere til et nyt
kapitel, hvor brugerne tager over.

Ved hjælp af værktøjer fra bl.a.
filmbranchen, arbejder han ud
fra et ”Non Space”, et ikke-sted
- en utopi, hvor han gennem
manuskriptskrivning, den narrative storytelling, storyboards
og scenografiske virkemidler
(lys, farver, lyd, materiale med
mere). Her opnås muligheder
for at skabe særlige rummelige
udtryk, hvor de enkelte rum i en
bygning træder i karakter, men
sammen skaber en sammenhængende historie med brugerne.
Igangværende projekter
Byens Hus / Arkitektur og cirkulær økonomi
Ideudvikling, design og projektering af nyt kulturhus i byen Mørke
EventBox, miljø og designproduktion
Affaldssorteringssystem til
kommuner i Region Midt

Peter Skjalm
Cand. Arch. / Indehavere
af tegnestuen RUM3 Studio
og Inkubator STUIO02K.

SkraldeCafeen ver. 2 / Social entreprenørskab og samskabelsesdesign.
I samarbejde med Skraldecafe Aarhus udvikles og samskabes en ny
skraldecafe på sydhavnen i Aarhus.
Sydhavns-Pedellerne / Social entreprenørskab og samskabelsesdesign.
I samarbejde med Værestedet
JAKA Kulturhus Brabrand / Arkitektur og transformation
I samarbejde med LABLAND Arkitekter og Enggaard A/S, udvikler vi på en transformering af den
gamle JAKA konservesfabrik på
7.500m² til et kommende kulturhus.
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CV / DE SOCIALT UDSATTE /
ANTROPOLOG, CAND.SCIENT.ANTH

Majken Hviid
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Indretningen og udviklingen
af vores by må ske i et samspil
med alle de mennesker der
bruger den. Det gælder også
de udsatte, der ofte bruger
byen mere end alle andre. Vi
skal anerkende de udsattes
behov, både når vi inddrager
dem og når vi indretter
byens offentlige rum.

Majken Hviid

byudvikling, hvor hun evner at
møder den enkelte borger i øjenhøjde, og hun skaber tryghed og
nærvær omkring sig. Hun har en
specifik erfaring i at arbejde med
at inddrage særligt sårbare grupper af mennesker og har arbejdet
sammen med både øldrikkere,
misbrugere, hjemløse og psykisk
sårbare unge om at udvikle nye
og bedre rammer for deres liv.
Majken Hviid
Antropolog, cand.scient.anth.

Majken Hviid er uddannet antropolog og har stor erfaring i at
skabe viden om og med mennesker, stille skarpt på problematikker og formidle sin viden til både
brede og specialiserede målgrupper. Majken har ekspertise
i kvalitative metoder og brugerinddragende i forbindelse med

Majken har eksempelvis være
med til at udvikle et nyt værested
for øldrikkerne på Prags Boulevard i København, hvor de udsatte selv deltog i opbygningen
og den efterfølgende drift af
stedet. Ligeledes har hun arbejdet med at skabe grøn aktivering
for udsatte på Vesterbro samt
involveret en gruppe arbejdsledige i at skabe nye midlertidige

rum for ophold. Fælles for mange
af de projekter, Majken har været involveret i, er betydningen
af at skabe et ligeværdigt møde
samt at aktivere de ressourcer,
som den enkelte udsatte havde.
Når Majken ikke arbejder med
direkte at inddrage borgere i
byudvikling, så bruger hun også
sin analytiske sans og evner for
formidling. Dette har hun blandt
andet gjort som medforfatter
til en række rapporter for ministeriet for Transport-, Bygnings
og Boligministeriet, eksempelvis
”Unge ind fra Kanten” og ”Byg
dem op”. Rapporter der er baseret på feltarbejde i ind- og udland
med fokus på at indsamle erfaringer og udvikle nye anbefalinger/
modeller inden for byudviklingen.
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CV / LYDBYEN
PARTNER / LEDELSES-FRIVILLIG / FORRETNINGSUDVIKLER

Henrik Puggaard

”
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Vi har en enestående mulighed
for i Aarhus at skabe et
fysisk epicenter inden for
musikindustrien med hele
værdikæden inkluderet – og
i et nærmiljø af symbiose.
En dimension af aktivitet,
der vil motivere enhver til
at give en hånd med og
være en del af oplevelserne.
- Det skal bare lykkes!
Wolfmother / Billede / Morten Rygaard

Henrik Puggaard
Henrik Puggaard har et professionelt virke som forretningsadvokat gennem de sidste 20 år
med passionen lagt på forretningsudvikling og har således
sine forcer i strategisk metodik
og eksekvering. Henrik er partner i landets største advokatvirksomhed - Kammeradvokaten /
Poul Schmith, bl.a. med ansvar
for vækststrategien i firmaets
afdeling i Aarhus. Ved siden af
sit daglige virke har Henrik altid
engageret sig i frivillige arbejde og ideelle hverv, hvor der
kan gøres en forskel og gerne med virkning for mange.
Passionen for at benytte sine
kompetencer i den kreative industri og særlig oplevelsesøkonomien (sport og entertaintment)
har bragt Henrik ind i musik- og
filmindustrien. I Aarhus gør det

sig bl.a gældende som rådgiver
omkring flere artister og Festivalsselskaberne, Northside og
Tinderbox. Henrik har som bestyrelsesmedlem i Train-Fonden de seneste par år brugt
tiden på transformationen af
Train fra et kommercielt drevet
spillested til en lokal institution, der skal virke som katalysator for musikkulturen i Aarhus.
Train skal som regionalt spillested have en yderlige dimension
i musikproduktion og afsætning,
samt relevant uddannelsesmæssigt understøttelse heraf.
Henrik har herudover, på vegne
af Kommunen, været med til at
etablere fonden eliteidræt Aarhus / ESAA og således de sidste
16 år, som formand, drevet udviklingen af denne organisation, der
i samarbejde med DIF/Team Dan-

mark, Specialforbund, Idrætssamvirket og de lokale skoler og
gymnasier, forvalter Kommunens
satsninger for eliteidræt og talentudvikling mv. af byens unge.

Henrik Puggaard
Partner, Forretningsudvikler
og ledelsesfrivillig
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CV / LYDBYEN
DIREKTØR OG SPILLESTEDSLEDER AF TRAIN

Carsten V. Nielsen

”

59

”Musik er lyden af vores liv.
Individuelt og fælles. Med
Lydbyen kan vi skabe en
fuldstændig unik platform til
læring, udvikling, produktion,
vækst og formidling af
musikkens mange udtryk.
Til glæde for musikere,
borgere, kulturerhverv og
-iværksættere – i byen, på
landsplan og internationalt.
Father John Misty / Billede / Morten Rygaard

Carsten V. Nielsen
Carsten V. Nielsen har i
30 år arbejdet med musik, de seneste 9 år som leder af spillestedet TRAIN.

Carsten V. Nielsen
Cand. Com.
Direktør og spillestedsleder af Train

Hans ambition er at udvikle en
stærk musikprofil af international karakter, der rækker langt
ud over bygrænsen, men samtidig også at skabe rammerne for en åben og inviterende
kulturinstitution, der engagerer
sig i og understøtter det lokale musik- og talentliv gennem
netværk og samarbejde samt
byder regionens musikere, borgere og kulturaktører indenfor.

Carsten sidder i bestyrelsen for
Dansk Live – en interesseorganisation for landets spillesteder og
festivaler – en organisation, der
arbejder for at fremme livemusikkens kulturpolitiske vilkår, udvikle
og rådgive landets livearrangører
og levere sparring til politikere,
faglige organisationer og andre
interessenter på liveområdet.
På Sydhavnen vil TRAIN være
en central medspiller i udviklingen af en levende, produktiv og
ikke mindst formidlende kulturorienteret bydel. Vi vil initiere, facilitere og indgå i samarbejde med lokale, nationale
og internationale aktører om at
skabe et enestående miljø for
musikken og byens borgere.
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DELSTRATEGIER
Vores tilgang
Vi tror på, at dialog- og aktørbaseret byudvikling, med et stærkt
aktørengagement og virkelyst, skaber fundamentet for nye samarbejder,
stærke projekter og en levende bydel. Samtidig tror vi på, at der skal
skabes byliv før byrum – byrum før bygninger. I Sydhavnen handler det
i høj grad om at fastholde de eksisterende kvaliteter og videreudvikle
et allerede dynamisk område fyldt med virkelyst og foretagsomhed og
åbne området op mod resten af byen.
Vores tilgang bygger på:
•
at udvikle sammen med de aktører, der skaber
indholdet i bydelen, og som kan være med til at realisere visionen og de tværgående 8 delstrategier.
•
at anvende de styrker, Sydhavnen allerede har,
og som er udtrykt i Udviklingsplanen og Værdiog kvalitetskataloget.
•
at understøtte iværksætteri og kreativitet inden
for blandt andet Animation & Spil, Lyd & Musik,
Mode, Mad & Drikke og Kunst.
•
at lade uddannelse og iværksætteri gå hånd
i hånd.
•
at lægge kimen til det erhvervs- og bylivsøkosystem, der skaber oplevelser og byliv.
•
at bringe de socialt udsatte ind i byudvikling som
en ressource fra starten.
•
at bringe de rette mennesker og kompetencer
i spil på rette tidspunkt for at opnå værdifulde
indsigter og hensigter, som analyseres, omsættes og udvikles til arkitektur af høj æstetisk og
funktionel kvalitet.
Organisering i Powerhubs
Sydhavnen er rå og udtrykker på sin helt egen måde
en lang historie fra industri til entreprenørskab, kulturproduktioner, kunstnere, socialt udsatte med
mere. Alt sammen stærke fortællinger om liv og
skabende kræfter i en kraftfuld cocktail – fra den
sprængfarlige industri til en fortælling om power fra
områdets skabende aktører. Denne power organiserer vi i det, vi kalder Powerhubs.
Hvad er et Powerhub?
Powerhubs er koncentrationer af mennesker inden for
samme brancheområde og fagfællesskaber skabt på
Sydhavnens stærke fundament af kreative ildsjæle. Et
Powerhub styrker det kreative miljø og sikrer, at nu-

værende værdifulde aktører kan forblive i området.
Ikke nødvendigvis på deres nuværende placeringer
eller alene, men i stærke partnerskaber, som bygger
på tanken om, at sammen står vi stærkere. Hermed
samles områdets individuelle kreative aktører i stærke koncentrerede enheder – Powerhubs – hvor de kan
dele faciliteter, inspirere hinanden på tværs og etablere samarbejder mellem de større virksomheder og de
mindre start-ups og iværksættere.
Powerhubs er placeret ud fra et strategisk perspektiv, så de både spreder og samler mennesker og aktiviteter. Et Powerhub dækker både bygning og uderum og skaber byliv ude som inde, oppe som nede.
Gennem strategiske placeringer inviteres hele byen
og verden indenfor, og der skabes ophold og flow
gennem hele området.
Virkelystne mennesker bag
Powerhubs er ikke luftkasteller eller fikse idéer, men
et reelt greb, hvor der står virkelystne mennesker bag,
klar til at flytte ind allerede i morgen. Det har krævet samskabelse, megen dialog og masser af møder,
workshops og skrivesessions med både lokale og internationale aktører og ildsjæle. Vi er allerede i gang
og har de sidste 18 måneder været i dialog med alle de
forskellige brancher, som er repræsenteret på både
den nordlige og sydlige side af Jægergårdsgade.
Herudover, har vi også været i tæt dialog med Værestedet ved Ove Abildgaard Pedersen, Aarhus Skraldecafé ved Ann Brit Jørgensen og Steffen Sand,
også kendt som Hr. Sand, samt løbende haft møder, dialoger og samtaler med Sager Der Samler ved
Paul Natorp og Morten Daus-Petersen. VIA University Collage Aarhus ved Peter Friese og Martin Hansen har også være med i processen igennem længe-
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re tid, hvilket også gælder for Kristian Riis og Jacob
Carstensen fra VOLCANO / NordicLA. Samtlige
dialoger og møder, vi har haft, viser, at aktørerne
alle kan se værdien af Powerhubs og det potentiale
de skaber.
Powerhubs styrker bydelens kreative profil
Vi slår tonen an til Powerhubs, som kan bidrage til at
tydeliggøre og styrke bydelens kreative profil. Hvert
Powerhub har et epicenter, hvorfra det hele udspringer. I epicenteret findes afgørende faciliteter for et
fungerende Powerhub. Det er vigtigt at fastholde
denne kerne, mens den ydre afgrænsning er flydende og klar til at optage lokale forhold, ambitioner og
fremtidens partnerskaber.
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Vi arbejder med Powerhubs inden for:
•
Animation & Spil repræsenteret ved blandt andet: WiredFly, Mega Nørd.
•
Lydbyen repræsenteret ved: TRAIN, Lydhavnen,
Aarhus Calling, Q-land.
•
Mad & Drikke repræsenteret ved: Brødrene Koch,
Birks Køkken, Aarhus Skraldecafé.
•
Mode repræsenteret ved: GURU agency, Love U
Studio, Frederik Vohnsen.
•
Kunst repræsenteret ved: Det Jyske Kunstakademi ved Judith Schawarzbart, Aarhus Billedkunstcenter ved Kirstine Højmose, Kunstner Kasper
Kjeldgaard, Moderne kultur og kulturformidling
ved kurator Henriette Noermark.
De 8 delstrategier
Vi giver på de efterfølgende sider vores bud på,
hvorledes vi med et præcist strategisk og fysisk greb
evner at komme i mål med visionen og de 8 delstrategier for Sydhavnen. Vi er opmærksomme på, at de
8 delstrategier er hinandens forudsætninger og er
yderst tæt forbundne. For uden aktiviteter – ingen
levende byrum, og uden et dynamisk erhvervsøkosystem – intet bæredygtigt og virkningsfuldt samarbejde med de udsatte. Derfor er vores Powerhubs
udviklet ud fra et helhedsorienteret blik og er en del
af svaret på, hvordan vi, Sammen om Sydhavnen,
kan forløse visionen og de 8 delstrategier. Både inden for det enkelte Powerhub og på tværs af dem.
Vi har gjort os umage for at gå et spadestik dybere
ned i hver delstrategi, så vi ikke alene definerer, hvad
der spørges til inden for de 8 delstrategier, men også
giver konkrete bud på, hvad vi gør, hvordan vi gør det,
og hvem vi gør det sammen med. Vi ønsker at fremhæve Rum for socialt udsatte, hvor vi giver eksempler på, hvad vi allerede gør sammen med de socialt
udsatte, og hvad vi fortsat agter at gøre. Samtidig har
vi i besvarelsen på delstrategierne givet ordet til de
mange skabere og aktører, som vi udvikler sammen
med, og ladet dem bidrage og skrive med.
Vi håber, I kan mærke passionen, energien og de
mennesker, som står bag vores besvarelser.
Rigtig god læselyst

2/10

”

Hvis Sydhavnen skal blive en
succes som en kreativ hub
på et højere niveau, må vi
ret basalt sikre, at det er et
interessant sted at være.
At det er det sted, hvor
iværksætteren kan være lokalt
men agere internationalt - med
direkte udfoldelsesmuligheder
og kontakter på et
internationalt plan.
Kristian Riis, VOLCANO
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DELSTRATEGI 1 / Et dynamisk erhvervsøkosystem
Sydhavnen skal bidrage til at booste mulighederne for de kreative erhverv i Aarhus.
Der er et stort potentiale, som via etablering af de rette faciliterer i Sydhavnen,
kan danne fundamentet for at fastholde og udvikle talentmasse samt skabe nye
arbejdspladser i Aarhus. Etablerede virksomheder og iværksættere kan hjælpe hinanden på vej, mens uddannelsesinstitutioner i Sydhavnen vil kunne danne grobund
for et tidligt samarbejde mellem uddannelse og virksomheder – blandt andet via
Powerhubs, inkubatorhubs, delefaciliteter og fællesarrangementer i bydelen.
Samarbejde som fundament for Sydhavnen
Sydhavnen har gennem mange år været en levende bydel
med et mangfoldigt mix af aktiviteter indenfor både innovation, iværksætteri, kunst, musik, sociale projekter, kultur,
uddannelse og så videre. Et helt samfund i sig selv og rammen om et aktivt liv for mange kreative ildsjæle. Det er en
væsentlig del af bydelens DNA, at mennesker samarbejder
og hjælper hinanden. Samarbejdet, engagementet og
mangfoldigheden i området er en værdifuld kvalitet, som
vi vil værne om, bygge videre på og give afgørende betydning, når området udvikles i de kommende år. Samarbejde
og samskabelse skal være fundamentet i Sydhavnen. Heraf
også titlen på vores tilbud: Sammen om Sydhavnen.
Powerhubs styrker samarbejde, netværk og muligheder
Der ligger en enorm power i, at Sydhavnen udvikles med
udgangspunkt i at etablere samarbejder inden for fagfællesskaber – Powerhubs, særligt inden for de kreative erhverv. Ved at samle aktører i Powerhubs, hvor aktører placeres fysisk tæt på hinanden i bydelen, skaber vi grundlag for
synergi og et dynamisk erhvervsøkosystem, hvor de enkelte
aktører inden for hvert Powerhub, bidrager til at styrke hinandens netværk, kompetencer og muligheder. Der etableres et fundament for et samarbejde mellem små og større
virksomheder, så de fagligt kan inspirere hinanden, supplere
hinanden og udvikle sig sammen. Samtidig bliver Sydhavnen et supplement til de øvrige iværksættermiljøer i Aarhus.

”Både vækst i de kreative erhverv
og flere freelancere er drivere for
transformationen af Sydhavnen til et
dynamisk erhvervsøkosystem, der ikke
alene vil give området værdi i sig selv,
men også bidrage til attraktivitet for
virksomheder i omverdenen.
Talentudvikling er også erhvervsudvikling.”
Peter Friese, Prorektor og Campusdirektør, VIA

Vi har etableret samarbejder og dialog med kreative Powerhub-aktører, som består af både større og mindre virksomheder inden for Animation & Spil, Lydbyen, Mad & Drikke, Mode og Kunst. De kreative Powerhubs vil kunne
suppleres og understøttes af uddannelsesinstitutioner, inkubatorhubs og etablerede virksomheder, så alle parter
drager nytte af hinandens tilstedeværelse i bydelen. Herudover skaber hotellet, med forskellige muligheder for at
overnatte i kortere eller længere perioder i bydelen, et
stærkt grundlag for at give alle aktører i Sydhavnen optimale vilkår.
Fra uddannelse og iværksætteri til etableret virksomhed
Et grundlæggende greb er, at man skal kunne lære, starte,
udvikle, bidrage, etablere, samarbejde og vokse som menneske og virksomhed i Sydhavnen. Ved at placere både Nordic
LA / VOLCANO (internationalt iværksætteri for kunstnermil-

jøet), Det Jyske Kunstakademi samt eventuelt VIA’s afdeling
for Innovation & Entreprenørskab og VIA Design i Sydhavnen
skabes en platform for, at unge mennesker kan uddanne sig,
starte deres første virksomhed og begynde deres karriere i
bydelen. Samtidig vil der, for de etablerede virksomheder,
være en fantastisk mulighed for at spotte nye talenter og rekruttere nye medarbejdere lokalt. Dette kan være en helt afgørende nøgle til, at talenter bliver i Aarhus i stedet for at
drage til andre byer i verden for at gøre karriere.
Delefaciliteter skaber platform for samarbejde
Inden for hvert Powerhub kan aktører dele faciliterer, så
musikere eksempelvis kan øve i TRAINS lokaler om dagen,
når der ikke er koncerter, at kunstnere kan benytte fælles
værksteder og udstillingssteder, og at tøjdesignere kan benytte photoshoot-faciliteter hos fotografen, så bydelen lever 24/7 - også i brugen af de faciliteter, der samlet er til
rådighed i bydelen. Det er det, et Powerhub kan. Det kan
skabe relationer mellem mennesker, skabe nye netværk og
bidrage til et socioøkonomisk erhvervsøkosystem.
Alle i bydelen drager fordel af samarbejdet
Konventionelle lejere i bydelen ønsker at være en del af
dette fællesskab, blandt andet ved at benytte fælles konferencelokaler i hotellet og benytte den fælles frokostordning i Sydhavnens Spisehus, der f.eks. kan etableres i den
gamle Gasværksbygning. Samtidigt har de mere konventionelle lejere en stor fordel i at være en del af en kreativ
bydel, hvor musik, kunst, mode, film og mad vil præge gadebilledet. Brandværdien ved at være advokatvirksomhed,
bank, rådgivervirksomhed eller softwareudvikler i Sydhavnen, lægger et ekstra lag til det at drive virksomhed og
smitter positivt af på, hvordan kunder, fremtidige medarbejdere og omverdenen ser på virksomhedens værdisæt.
At være en del af Sydhavnen er et kvalitetsstempel, som
fortæller, at virksomheden er socialt engageret og forstår,
hvordan man giver noget tilbage til sine omgivelser og
medmennesker.

KONKRETE TILTAG
DELSTRATEGI 1
• Vi skaber Powerhubs, hvor iværksættere
og virksomheder kan styrke hinandens
netværk og muligheder – både nationalt
og internationalt.
• Vi skaber optimale delefaciliteter for
virksomheder i Sydhavnen.
• Vi danner fundamentet for, at
talentmasse kan fastholdes
og udvikles i Aarhus, og nye
arbejdspladser kan skabes.
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DELSTRATEGI 2 / Kunst og kulturproduktion i byrummet
Kunst og kulturproduktion er en stor del af bybilledet i Sydhavnen – og sådan
skal det blive ved med at være. Bydelen skal både ude og inde vise de kreative
kræfter, som i dag og i fremtiden er i bydelen. Vi samarbejder med flere af de nuværende kunstnere i Sydhavnen, og vores ambition er at sikre, at dem, der ønsker
det, kan blive i bydelen og at nye kunstnere kan tiltrækkes. Vi giver dem mulighed
for bedre værkstedsfaciliteter samt et udstillingssted. Vi giver kunst og kulturproduktion mulighed for at blive set – både lokalt og internationalt – ved at arrangere
Sydhavnsfestivaler, som giver kunst, musik, mode, mad og film en platform, de
kan eksponere talenter igennem.

64

Synlig kunstproduktion i Sydhavnen
Sydhavnen rummer i dag en række kunstnere, som favner
mange kunstgrene og genrer. Når man bevæger sig rundt i
bydelen, er man ikke i tvivl om, at man befinder sig i en bydel, hvor kunst og kreativitet fylder meget. I udviklingen af
Sydhavnen vil vi sikre, at det forbliver sådan. Ved at skabe
et bygulv med åbne stueetager, hvor kreative værksteder
inden for blandt andet kunst, musik, mad og mode er synlige i gadebilledet, og hvor udendørsarealer inddrages som
forlængelse af de indendørs værksteder og atelierer, fortsættes de gode takter fra den sydlige del af Sydhavnen.
Det er afgørende, at kunst og kulturproduktion kommer til
at udgøre en stor del af bygulvet i Sydhavnen, så det er
med til at give bydelen sin særlige identitet, som samtidigt
eksponerer de kreative Powerhubs, som vi arbejder med i
vores tilbud.
Gode værksteder og faciliteter er afgørende
Vi ved, at der er nogle helt afgørende faktorer, der skal
være opfyldt for at kunstnere ønsker at etablere sig i en bydel. Muligheden for at få adgang til lejemål med en fornuftig husleje er ofte afgørende; men adgang til gode værksteder og udstillingsfaciliteter er ofte lige så afgørende.
Det, at skabende kunstnere kan dele gode værksteds- og
udstillingsfaciliteter i Sydhavnen med for eksempel Det Jyske Kunstakademi og Aarhus Billedkunstcenter, danner et

KONKRETE TILTAG
DELSTRATEGI 2
• Vi skaber optimale værkstedsfaciliteter, som
giver mulighed for at fastholde eksisterende
og tiltrække nye kunstnere til Sydhavnen.
• Vi arrangerer internationale Sydhavnsfestivaler, som giver den kreative talentmasse en
platform, hvor de kan eksporteres.
• Vi skaber varierede byrum, hvor kunst og kultur kan udfolde sig i bydelen.
• Vi skaber plads og rum for autonomi.
• Vores ambition er at skabe en Kunstby bestående af blandt andet Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Billedkunscenter, udstillingssted, atelier og værksteder.

virkelig stærkt fundament, der kan være med til at tiltrække flere kunstnere til området. Værksteder som snedkerværksted, keramikværksteder, metalværksteder, glaspusteri og lignende med adgang døgnet rundt er guld værd
for kunstnere. Hvor de gode faciliteter er, er hvor de gode
kunstnere etablerer sig.
Festivaler for lokalt talent
skaber internationalt potentiale
I Aarhus har vi allerede dygtige internationalt anerkendte
kunstnere – heriblandt Kasper Kjeldgaard, som er en del
af vores team. Men også kunstnere inden for musik, mode,
mad og film har behov for en platform for at komme ud
over både Aarhus’ og landets grænser. Ved at arrangere tilbagevendende internationale Sydhavnsfestivaler med forskellige temaer, giver vi de kreative kræfter i bydelen en
platform, de kan bruge til at eksponere deres produktion.
Peter Skjalm har, sammen med blandt andre Frontløberne,
Sager Der Samler, Foreningen Sydhavnen og flere lokale
aktører, allerede afholdt kunst- og jazzfestivaler samt Sydhavnsfestivalen, Rethink Activism. Dette arbejde kan udvides, så det bredes ud til et større publikum med flere aktører som deltagere, og kan være med til at booste livet
i bydelen allerede fra dag ét. Herved tiltrækkes også nye
kunstnere fra ind- og udland.

”Placering af akademiet til Sydhavnen
vil opfylde et aktuelt behov for flere
kvadratmeter, bedre værkstedsfaciliteter
og et sundere studie- og arbejdsmiljø.
Det vil give nye muligheder for at bruge
udendørsområder til kunstproduktion
og arbejde mere målrettet med kunst i
byrummet.”
Judith Schwarzbart, Rektor for Det Jyske Kunstakademi

Kunst i det offentlige rum – rum for autonomi
Det vi elsker ved at besøge en bydel, hvor kunst og kreativitet fylder noget, er, at alt ikke er så pænt og velfriseret.
Der skal være rum for autonomi og til, at kunstnere spontant kan indtage udvalgte byrum eller en væg på en bygning. Der skal være plads til at undre sig, og plads til nye
oplevelser i bydelen, når man vender tilbage. Der skal være
plads til, at kunst og kreativitet kan flyde ud af værkstederne og blive en del af byrummet. Vi vil sikre, at der i bydelen
gives rum og plads til autonomi.
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DELSTRATEGI 3 / Rum for de socialt udsatte
Lige fra advokaten og hotelejeren til Lydbyen og restauratøren ser vi helt åbenlyse styrker i at samarbejde med de socialt udsatte i Sydhavnen. De udsatte udgør
en ressource, som vi skal være med til at folde ud. Det handler om at samskabe
og gøre noget sammen med de socialt udsatte – ikke for dem. De vil gerne bidrage. Vi skal give dem muligheder for at gøre det. Og vi er i gang.
Samarbejde bygger på tålmodighed, tryghed og tillid
Sydhavnen har igennem de sidste 25 år været hjemsted
for socialt udsatte i Aarhus. De udsatte er en mangfoldig
gruppe borgere bestående af hjemløse, misbrugere, psykisk syge og andre. De har været en fast og voksende bestanddel af livet i Sydhavnen og ønsker forsat at være det,
hvis de oplever, at deres behov for at få rum og plads til at
være dem, de er, bliver mødt. Derfor tager vi opgaven med
at gøre de socialt udsatte til en naturlig og integreret del af
Sydhavnen meget alvorlig. Vi ved, de er en skrøbelig gruppe mennesker, hvor der skal tålmodighed til for at opbygge
den tryghed og tillid, der er fundamentet for, at et samarbejde kan etableres. Vi skal hele tiden være opmærksomme på
at møde de socialt udsatte i øjenhøjde, som ligeværdige og
med stor rummelighed og forståelse for deres ståsted i livet.
Se de menneskelige ressourcer
Grundlæggende ser vi de socialt udsatte som en menneskelig ressource. Vi ved, at flere af de udsatte har noget at
byde ind med, men ofte ikke får mulighed for at bidrage,
fordi det kun er periodevis, de kan påtage sig en arbejdsopgave. Vores opgave er at se de menneskelige ressourcer,
de hver især har, og matche dem med opgaver, de kan bidrage med at løse. Herved får vi etableret et medborgerskab med de socialt udsatte i Sydhavnen, hvor alle bidrager til fællesskabet med det de kan.

”Mange af mine brugere er rigtig gode
til at holde orden omkring sig. De rydder
op efter sig selv. En gang om ugen tikker
der en mail ind om, at der er flasker at
hente hos kunstnerne ved Spanien 19.
På den måde foregår der allerede en hel
masse hernede.”
Ove Abildgaard / Afdelingsleder i Værestedet

Vi har hands-on erfaring
Vi har allerede hands-on erfaring med at samskabe med de
socialt udsatte i Sydhavnen. Sydhavns-Pedellerne er et projekt udviklet af Værestedet og Peter Skjalm og er et konkret
eksempel på, hvordan et projekt skabes nedefra og indefra
sammen med de udsatte - ikke for dem. Sydhavns-Pedellerne, der er et sammenhængende og miljøvenligt renovationssystem for hele Sydhavnen, er baseret på et engagement fra både gruppen af de socialt udsatte og andre lokale
aktører på Sydhavnen. Vi har ombygget en Christianiacykel, hvor pedellerne kan have deres koste, skovle og spande til sortering af skrald, så de kan udføre helt konkrete opgaver såsom: indsamling og deponering af kanyler og småt
brændbart, etablering og tømning af skraldespande, fælles
retur-pantsystem og generel vedligeholdelse af gader på
Sydhavnen. Herigennem får de en stor kontaktflade med lokalmiljøet, og lærer virksomheder og mennesker i området
at kende på en anden måde, end ved at være hjemløse eller misbrugere. Samtidig bliver de socialt udsatte en gruppe
af mennesker, der er med til at skabe et sammenhængende
fundament for den måde Sydhavnen fungerer på.

Konkrete initiativer
Helt konkret, i tæt samtale og dialog med Værestedet, Kirkens Korshær og Sager der Samler, fortsætter vi arbejdet,
så det bredes ud til at omfatte en større gruppe socialt udsatte, der på ligeværdig vis kan bidrage med at udføre praktiske opgaver i Sydhavnen. Virksomheder i Sydhavnen får
herigennem mulighed for at etablere et ligeværdigt samarbejde med de socialt udsatte via de opgaver, der kan udføres i de enkelte virksomheder. Vi vil bidrage til, at samarbejdet med de socialt udsatte i Sydhavnen styres og formidles,
så der knyttes relationer mellem de socialt udsatte i området og de virksomheder og organisationer, der samarbejder med de socialt udsatte om arbejdsopgaver. Denne formidling er helt afgørende for, at det kan lykkes at etablere
et velfungerende samarbejde, da der ligger en helt konkret
opgave i at kende de socialt udsattes kompetencer og give
dem de rette forudsætninger for at folde dem ud.
Fra det midlertidige til noget permanent
Et andet projekt, vi gennem længere tid har haft tæt samtale og dialog om med Værestedets Sydhavns-pedeller,
Sager der Samler og Skraldecaféen, er at indgå et samarbejde om en mere permanent placering af Skraldecafén,
som kan etableres allerede fra dag ét i Sydhavnen. De socialt udsatte vil indtage en nøgleposition i et samarbejde mellem Aarhus Skraldecafé, Sager der Samler og Peter
Skjalm. Det handler grundlæggende om at indsamle overskudsmad og skabe et spisested for at samle mennesker
i forskellige sociale sammenhængende. Her spiller de socialt udsatte en afgørende rolle – både som menneskelig
ressource i nogle af de praktiske gøremål – men også ift.
at etablere noget konkret, som de både selv, men også andre i bydelen og Aarhus, kan have gavn af. Det handler om
social bæredygtighed, men også om, hvordan vi som civilsamfund får det bedste ud af de ressourcer vi har – både
på fødevareområdet, men også menneskeligt. Ved at gøre
Skraldecafeen til en integreret del af Sydhavnen, allerede
inden bydelen er fuldt udviklet, etableres fundamentet for
at gøre en forskel for et større fællesskab og økosystem,
der også rækker ud over Sydhavnen.

KONKRETE TILTAG
DELSTRATEGI 3
• Vi samarbejder med de socialt udsatte
ved at lave aktiviteter sammen med dem
– ikke for dem.
• Vi fortsætter samarbejdet med
Sydhavns-Pedellerne.
• Vi fortsætter samarbejdet med
Skraldecafeen.
• Vi bidrager til at formidle kontakten
mellem de socialt udsatte og
virksomheder i Sydhavnen.
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DELSTRATEGI 4 / En bydel i bevægelse
Sydhavnen skal bidrage til at fremme sundhed ved at gøre bevægelse til en naturlig
del af vores hverdagsliv og give plads til nye idrætsformer. Samtidig er bevægelse
og sundhedsfremmende initiativer med til at etablere sociale fællesskaber på tværs
af bydelens øvrige fællesskaber og binde mennesker i bydelen sammen. Sydhavnen
forbindes til den øvrige by via den rekreative forbindelse, hvor Sydhavnen skal være
en destination med et Sundhedshub og tilbyde aktiviteter til en bred brugergruppe
lige fra crossfit og skate til løb for både børn, unge og voksne.
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Bevægelse og sundhed er for alle
Hvor meget vi bevæger os, hvad vi spiser, og hvordan vores hjerner påvirkes af det liv, vi lever, har stor
indflydelse på vores evne til at yde, lære og have det
godt. WHO* fremhæver stress og mentale sygdomme som stærkt stigende med urbaniseringen. Derfor
er det helt centralt for vores folkesundhed, at vi i vores byer giver plads til både de grønne parker og byrum, hvor forskellige aktiviteter og kropskulturer kan
udfolde sig. Samtidig kan sport og bevægelse være
med til at skabe fællesskaber mellem mennesker på
tværs af sociale skel og politisk ståsted. Derfor er det
afgørende, at vi indtænker muligheder for bevægelse i Sydhavnen, så de er synlige, let tilgængelige og
appellerer til en mangfoldig brugergruppe.

”Sydhavnen skal gøre sig positivt bemærket. Den ”løbe/gå-rute” [den rekreative
forbindelse] skal sammenknytte hele byen.
Der skal ikke kun være plads til crossfit og
skate, men hele familien, mennesker med
handicap og så videre. ALLE!”

Kåre Vincents Fisker, Aarhus Crossfit

Bydel med plads til nye idrætsformer
Vi ved, at de selvorganiserede og mere spontane
idrætsformer vinder frem. Det betyder, at vi i højere
grad kan indtænke muligheder for bevægelse i arki-

KONKRETE TILTAG
DELSTRATEGI 4
• Vi indtænker bevægelse i bydelens arkitektur og byrum, så bevægelse er en naturlig del af hverdagslivet i Sydhavnen.
• Vi placerer sundhedsfremmende funktioner langs den rekreative forbindelse, så
de er synlige og let tilgængelige for alle.
• Vi etablerer et Sundhedshub.
• Vi tilbyder sundhedsfremmende aktiviteter for en bred brugergruppe, så der dannes nye sociale fællesskaber mellem mennesker.

tekturen og indretningen af de byrum, vi bruger i vores hverdag. Bygningers facader, tagflader, fortove
og pladser er blevet medspillere i at tilbyde bevægelse og idræt. Aktiviteter er rykket ud i byens gader, og mange af de nye idrætsformer, så som skate,
parkour og urban running, er karakteriseret ved at
være regelfrie og kan i princippet dyrkes der, hvor
man har lyst.
Sundhedshub langs den rekreative forbindelse
For at bidrage til, at den rekreative forbindelse
igennem Sydhavnen bliver et aktiv i forhold til bevægelse og sundhed, designer vi forbindelsen, så
den i sig selv indeholder elementer, der inviterer
til aktivitet og bevægelse – for eksempel via multifunktionelt byrumsinventar, der kan anvendes som
motionsstationer og til leg, tydeligt markerede forløb til cyklister, brede fortove, der giver mulighed
for at løbere uhindret kan passere forbi, vandposter,
trappeforløb og bygningsfacader, der opfordrer til
forskellige typer af aktivitet og så videre. I forbindelse med den rekreative forbindelse etablerer vi et
Sundhedshub med blandt andet en kostvejleder, en
coach og en vægtkonsulent samt mulighed for massage, fysioterapi eller ergoterapi, så sundhed i Sydhavnen får et øget fokus. Virksomheder i bydelen
kan således samarbejde med Sundhedshubben om
deres medarbejderes trivsel og sundhed.
Konkrete tiltag og synergi mellem aktører
Vores team består af aktører fra Aarhus Crossfit, Aarhus Motion, Aarhus Skate Scene, Skateskolen, Skateducate, Kend Aarhus og Cykling uden Alder. Der er
således et solidt fundament for at tilbyde bevægelse og sundhedsfremmende aktiviteter til en meget
bred brugergruppe. De har samtidig det til fælles,
at deres aktiviteter i høj grad bidrager til byrummet.
Aarhus Motion, som er Aarhus’ største frivillighedsorganisation, vil bidrage med at arrangere løb, der
starter og slutter i Sydhavnen. Kend Aarhus tilbyder gå- og løberute for besøgende i Aarhus og vil
i samarbejde med hotellet tilbyde gå- og løberuter
fra Sydhavnen, så turister føres sikkert rundt i byen.
Aarhus Skate Scene og Aarhus Crossfit kan se et oplagt potentiale i at dele faciliteter i Sydhavnen, så der
skabes synergi mellem de to brugergrupper og derigennem kan appelleres til en større målgruppe. Skaterne kan samtidig være med til at skabe både liv og
tryghed i bydelen om aftenen og i weekenden, samt
forhindre hærværk og misbrug af faciliteter via deres tilstedeværelse og derved bidrage til et tryggere
miljø i bydelen.
*WHO: http://www.who.int/mental_health/
advocacy/en/Call_for_Action_MoH_Intro.pdf
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DELSTRATEGI 5 / Til, fra og rundt i bydelen
Sydhavnen skal være en destination i sig selv og være velforbundet med det øvrige Aarhus, De Bynære Havnearealer og byens kulturinstitutioner. Der skal være
let adgang til offentlig transport, deletransportløsninger samt cykel, så bæredygtige muligheder for transport fremhæves i bydelen. Vi sikrer, at bydelen er
velforbundet både fysisk og digitalt, så virksomheder og besøgende oplever, at
bydelen er funktionel og en integreret del af Aarhus midtby.
Sydhavnen som en del af midtbyen
I tre årtier har Sydhavnen ligget som bagside til Aarhus bymidte, uden den store færdsel til, fra eller igennem området. Med udviklingen af Sydhavnen bliver
hele kvarteret åbnet op og befolket med mennesker,
der har deres daglige virke i bydelen. Nye funktioner og attraktioner bliver en del af byudviklingen,
og Sydhavnen skal således ses som en udvidelse af
Aarhus midtby og forbindes både trafikalt og digitalt med de forbindelseslinjer og flows, der allerede
findes i byen.

”Fremtidens mobilitet er katalysator
for byens udvikling, sociale liv og
bæredygtige vækst. Derfor skal
fremtidens mobilitet også udnytte de
teknologiske og digitale muligheder, der
kan trække relationer og forbindelser
skabt i skyen (blandt andet på de sociale
medier) ned i det fysiske gadeplan, og
derved bidrage til mobilitet, aktiviteter,
byliv og øget bykvalitet.”
Direktør, Filip Zibrandtsen, Urban Creators

Cyklisme – centralt for folkesundheden
At gøre det at cykle til, fra og rundt i Sydhavnen til
det naturlige og nemme valg for dem, der har deres
daglige gang i bydelen, er ikke blot godt for den enkelte. Det er også godt for folkesundheden og samfundsøkonomien. Derfor har vi stor opmærksomhed
på, hvordan Sydhavnen kobles til den rekreative forbindelse, til cykelforbindelsen i nord-sydgående retning og det øvrige cykelsti-net i Aarhus, når vi arbejder med mobilitet. Også placering af delecykler i
bydelen skal indtænkes, så det at tage cyklen, bliver
det foretrukne valg.
Let adgang til offentlig transport
Sydhavnen ligger i det stationsnære område med
nem adgang til Aarhus Hovedbanegård, rutebilstationen og letbanestoppet ved DOKK1. Herudover
ligger området langs busruter og stoppesteder på
Spanien. Derfor skal fodgængeradgang til disse
trafikale knudepunkter styrkes, blandt andet ved
at udnytte den kommende forbindelse til Frederiks
Plads via Kulkransporet til Hovedbanegården. Ved
at etablere pladser i den nordlige og sydlige del af
området skabes forbindelse til den eksisterende by
og de trafikale knudepunkter.

Parkering og køreadgang
– vigtig for en funktionel bydel
Håndtering af parkering er altid centralt og skal løses, så bydelen bliver funktionel. I Sydhavnen etableres et parkeringshus, hvilket løser en stor del af parkeringen i området. Men vi ser også en mindre del
decentral parkering i området, så bydelen kan være
funktionel i den daglige brug. Mange af de virksomheder, kunstnere og koncertsteder, der kommer til at
ligge i bydelen, har behov for at få varer, tungt udstyr
og materialer fragtet til og fra deres lejemål. Derfor
er korttidsparkering og gode adgangsforhold for
lastbiler en forudsætning for at bydelen kan fungere.
Samtidig skal delebilsordninger anvises p-pladser i
bydelen, så de bliver synlige og let tilgængelige.
Forbered bydelen til fremtiden
Realiseringen af en ny bydel forløber over en lang
årrække, mens udviklingen inden for teknologiske
og digitale løsninger sker eksponentielt. Den teknologiske udvikling inden for mobilitet går meget hurtigt med udvikling af selvkørende biler og en stadigt større pallette af smarte digitale deleordninger.
Vi er derfor opmærksomme på, at nye mobilitetsløsninger skal blive en del af bydelen, og på at lave
koblinger mellem digitale og fysiske aktiviteter, så
bykvalitet fremmes.

KONKRETE TILTAG
DELSTRATEGI 5
• Vi forbinder Sydhavnen, så den bliver en
integreret del af Aarhus midtby.
• Cykelruter forbindes, så cyklisme øges.
• Vi skaber let adgang til offentlig transport.
• Vi etablerer plads til delecykler og
delebiler i Sydhavnen og gør dem til et
attraktivt valg.
• Vi skaber byrum, der forbinder til den
eksisterende by.
• Vi kobler digitale og fysiske aktiviteter
og øger byliv og bykvalitet.
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DELSTRATEGI 6 / Bevaring, fornyelse og omdannelse
Sydhavnen er i dag kendt for sit særlige DNA, hvor labyrintiske byrum, det rå og
upolerede, mangfoldighed og plads til kreativ udfoldelse er bærende værdier. Vi
vil i udviklingen af Sydhavnen bidrage til, at disse bærende værdier forbliver en
del af den nye bydel, og bevare bygninger, der sammen med Kulkransporet kan
være identitetsskabende for bydelen. Nye bygninger og byrum skal udformes, så
stue og 1.sal bidrager til at skabe den mangfoldighed og det byliv, vi kender fra
den sydlige del af Sydhavnen.
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En bydel med plads til mangfoldighed og liv
Mangfoldighed handler om inklusion og om, at åbenhed er
en del af spillets regler, så kontraster dyrkes i stedet for at
udjævnes. Sydhavnen er en bydel, der kan mærkes. Med
lys, lyd, varme og farver. Med anderledes løsninger på facaden, så man undres over, hvad der sker. Med labyrintiske
gadeforløb, så man bliver overrasket og kan gå på opdagelse. Med materialer, der taler til sanserne og skaber rum,
som er forskellige. Sådan er Sydhavnen – og sådan skal den
fortsat være. Vi vil i udviklingen af Sydhavnen sikre, at bydelen forbliver mangfoldig – både i byrum og arkitektur, og
i balancen mellem de eksisterende og det ny.
Identitetsskabende elementer
Kulkransporet er et ikonisk og identitetsskabende element
for Sydhavnen og giver et centralt omdrejningspunkt for
udviklingen af området. Man orienterer sig i forhold til Kulkransporet. På samme måde tænker vi, at de bygninger,
som skal bevares i området, skal fungere. Ved at bevare
Gasværksbygningen og Bylageret bliver de identitetsskabende elementer i bydelen og bidrager til at fastholde et
historisk lag fra bydeles fortid i området. Samtidig er det
vores ambition, at materialer fra bygninger og bygningsdele, som afvikles, transformeres og genanvendes i nye bygninger i området.
Nyt organiseres omkring det eksisterende
I udviklingen vil vi sikre, at der skabes balance mellem fornyelse og bevaring, så nyt og eksisterende forstærker hinandens tilstedeværelse i bydelen. Vi ser en kvalitet i, at
kontrasten mellem det nye og det eksisterende får lov at
træde frem.

KONKRETE TILTAG
DELSTRATEGI 6
• Vi ser eksisterende bygninger, som
identitetsskabende for bydelen.
• Ved at skabe labyrintiske gadeforløb,
giver vi mulighed for at gå på opdagelse
i bydelen.
• Vi lader kontrasten mellem det nye og
det eksisterende træde frem.
• Vi arbejder med variation i
materialer, skala og tætheder.

Vi vil lade de nye bygninger organisere sig omkring de eksisterende strukturer og bygninger, så Kulkransporet, Gasværksbygningen og Bylageret forbliver elementer i bydelen, som man kan orientere sig efter. Særligt omkring
Kulkransporet vil nye bygninger koble sig direkte til Kulkransporet, både i stueetage og på 1. sals-niveau, så færdsel i bydelen sker i flere niveauer.
Samspil med Restaurant Kohalen og Njord Gin
For at sikre en sammenhæng med eksisterede bygninger og
funktioner i Sydhavnen kigger vi ud over udbudszonerne.
I placeringen af Restaurant Kohalen og Njord Gin ser vi en
oplagt mulighed for at styrke denne del af området ved at
skabe forbindelse på tværs af Jægergårdsgade og sy den
nordlige og sydlige del af Sydhavnen sammen via en samhørighed i funktioner – eksempelvis ved at etablere Sydhavnens Madtorv på den nordlige side af Jægergårdsgade.
Variation i skala og tætheder
I udviklingen af Sydhavnen bliver variation i skala og i tæthed et væsentligt parameter. Vi ser muligheden for at variere bygningers højder, placering i forhold til hinanden samt
muligheden for at etablere en bypark, som væsentlige elementer i at skabe en bydel, som både tilbyder åbenhed og
tæthed og således inviterer til forskellige rumlige oplevelser. Samtidig vil vi forholde os til den omkringliggende by,
så bebyggelser i Sydhavnen danner et samspil med den
omkringliggende by – både i funktioner og skala.
Fortætning skaber energi
Sydhavnen vil ændre sig alene i kraft af omfanget af de
nye kvadratmeter, som tilføjes i de kommende år. Vi ser
denne udvikling som en mulighed for at tilføre ny energi
ved at fortætte og skabe et stort antal nye arbejdspladser.
Ved at bringe mennesker tæt sammen opstår nye synergier, og uventede samarbejder opstår, når de fysiske rammer
lægger op til det. Vi ser potentialer i tætheder, høje bygninger og nye rumligheder og forstår, at disse skal etableres på baggrund af en dybtliggende forståelse af områdets
karakter, hvis ikke Sydhavnens identitet skal gå tabt. Ved
at styrke eksisterende fysiske træk, skaber vi en fortælling
om fortiden, som forbindes til fremtiden via nye funktioner.
Vi er samtidig bevidste om, at det fordrer et helt særligt
fokus på kvalitet i arkitektur og byrumsudformning at fortætte Sydhavnen med det foreslåede antal kvadratmeter.
Og vi ved, at der gennem samarbejde mellem eksisterende
og nye aktører – i mødet mellem det eksisterende og det
nye – kan opstå en fantastisk energi og et helt nyt krydsfelt
imellem bevaring, fornyelse og omdannelse.
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DELSTRATEGI 7 / Levende byrum
I Sydhavnen er der levende stueetager og byrum, hvor bydelens kreativitet og
mangfoldighed er sammenflettet til et inspirerende bygulv. Det, der foregår i bygningerne, flyder ud i byrummet og synliggør de mange aktiviteter og kreative
Powerhubs, der er i bydelen. Levende byrum er med til at brande Sydhavnen som
en særlig bydel, hvor blandt andet mad, mode, kunst, musik, film, skatere, crossfit, løb og Ombold skaber en mangfoldig pallette af aktiviteter hele året rundt.
Levende byrum er kendetegnet ved Sydhavnen
Sydhavnen er allerede kendt som et sted, hvor levende byrum og aktiviteter i byrum er en del af bydelens DNA. Kreativitet og mangfoldighed, både i udformning og brugen af
byrummene, er et særkende, vi vil bringe videre i udviklingen af den nye bydel. Den måde, byrummene anvendes på,
skal være med til at brande Sydhavnen som et sted, hvor
fremstilling af fødevarer, mode, kunstudstillinger, koncerter, filmvisninger samt skate, crossfit, løb, urban fitness og
Ombold er synlige i byrummene og gaderne.
Robuste byrum med plads til aktivitet
Et gennemgående princip i bydelen vil være, at byrum skal
kobles med de omkringliggende Powerhubs og aktører
inde i bygningerne. De kreative Powerhub-aktører placeres
primært i stueetagerne og forpligter sig til at byde ind i byrummet med fysiske elementer, arrangementer og events.
Dette kræver, at byrummene er robuste og fleksible, så de
kan optage de skiftende funktioner i forhold til årstider og
arrangementer. Ydermere skal udvalgte byrum kunne rumme et vist niveau af autonomi, så spontanitet og virkelyst
ikke dræbes af styrende regler og begrænsninger. Pop-up
events, spontane udstillinger og koncerter skal forblive en
del af oplevelsen i Sydhavnen.

”Huse og byrum kan tegnes og bygges.
Men at befolke en bydel med kreative,
kulturelle virksomheder kræver en
stor gruppe mennesker med den rette
kunnen og en stor portion gå-påmod til reelt at skabe kulturbaserede
virksomheder. Det handler om talent,
kunnen og det rette mind-set.”
Kristian Riis / Volcano

Åbne stueetager, så inde og ude flyder sammen
Ved at placere de kreative Powerhub-aktører i stueetagerne og koble det, der sker inde i bygningerne, med de aktiviteter, der sker udenfor, skaber vi et fundament for, at inde
og ude flyder sammen. Det er afgørende, at de aktiviteter,
der foregår i bydeles stueetager kan ses og opleves – både
visuelt og med mulighed for at komme indenfor, så byrum
ikke kun er udenfor. På denne måde kan eksempelvis både
Gasværksbygningen og Bylageret opleves som en del af bydelens byrum med aktiviteter, der er tilgængelige for alle i
bydelen og bydelens besøgende.
Byrum i flere niveauer
Med Kulkransporet og den måde, de nye bygninger kan
koble sig til den, er der mulighed for at skabe byrum i flere
niveauer. Det er oplagt at udnytte denne mulighed, så også
1.sals-niveauet i bydelen kobles sammen og opleves som

et byrum med mulighed for at komme op og få udsigt til
blandt andet havnen og det blå. Der kan skabes helt særlige byrum på Kulkransporet og under både Kulkransporet
og Havnesporet, som afgrænser området. Med mulighed
for at få semi-overdækkede arealer og at kunne hænge noget op i en eksisterende konstruktion, kan vi skabe utraditionelle løsninger, som bidrager til den helt særlige oplevelse af at være i Sydhavnen.
Det grønne byrum
I en urban bydel som Sydhavnen er det vigtigt også at huske
det grønne. Vi ved, at det levende grønne, som planter og
træer, har en afgørende og positiv indvirkning på mennesker og deres mentale sundhed. Samtidig giver planter og
træer mulighed for at fugle, insekter og mindre dyr indtager de begrønnede områder. Derfor vil vi anlægge et stort
grønt byrum i midten af Sydhavnen. En Central Park, blot
på Aarhusiansk: Kulparken. Dette grønne byrum skal danne omdrejningspunkt for aktiviteter, men også ro og pauser
for de mennesker, der har deres daglige gang i bydelen. Der
skal være mulighed for at sidde i solen og spise frokost foran
Gasværksbygningen og møde andre fra bydelen.
Bevægelse som en del af en levende bydel
At skabe byrum, der opfordrer til fysisk bevægelse, behøver
ikke at være et udstyrsstykke. Hvis blot man tænker grundigt
over belægningstyper, belysning, dimensionering og udformning, kan der skabes kvalitative, æstetiske byrum, pladser og torve, der opfordrer og indbyder til fysisk udfoldelse
og leg, og som gør det muligt for spontane aktiviteter at opstå. Vi vil give rum til, at både løbere, cyklister og skaterne
kan være en integreret del af bydelen, og til at urban fitness
kan foregå ved hjælp af multifunktionelt byrumsinventar, så
flest muligt har glæde af den måde, bydelen indrettes på.
Byrumsinventar kan også udformes som kunstværker og således understøtte den samlede oplevelse af Sydhavnen.

KONKRETE TILTAG
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• Vi skaber robuste byrum, som kan rumme
mangfoldige aktiviteter.
• Vi kobler aktiviteter i byrummet til
aktiviteter i bygningerne omkring.
• Vi skaber forskellige byrum – både
befæstede og grønne – og i flere niveauer.
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DELSTRATEGI 8 / Aktiviteter
Aktiviteter i Sydhavnen er i gang, og vores team bidrager allerede i samarbejdet
med at vise, hvilke kvaliteter og potentialer bydelen indeholder. Vi vil i samarbejde med Sydhavnsforeningen, Kulbroens Venner, Værestedet og Bydelsforeningen
bidrage til, at aktiviteter skaber liv og fokus på, hvad der skal være en permanent
del af Sydhavnen. Vi vil etablere et Bylivskontor og skabe aktiviteter i området fra
dag ét og arbejde med format og omfang, så det midlertidige kan blive permanent. Essentielt er, at aktiviteter skabes ”nede fra”, så de forankres i Sydhavnen,
og aktører tager ejerskab for aktiviteterne.
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Samarbejde om at fortsætte succesen
Aktiviteter i Sydhavnen er allerede i gang - og med
stor succes. Kulbroens Venner, Sydhavns-Pedellerne,
Jazzfestivaler, Kunstfestivaler, Kødbyens Madmarked, Ombold, Sydhavnen i Børnehøjde samt mange
andre spændende initiativer har allerede fået mange
Aarhusianeres øjne op for, hvad Sydhavnen kan tilbyde. Vores hold består af mange aktører, der allerede
har bred erfaring med at skabe aktiviteter og ved,
hvad der skal til, for at arrangementer og festivaler
bliver en succes.

Festivaler er kommet for at blive
I dag afholdes allerede festivaler i Sydhavnen. Det er
et format, som med fordel kan udvides og benyttes
til at give vores kreative Powerhub en mulighed for
eksponering og relationsopbygning – internationalt,
inden for egen branche, og på tværs af brancher.
Kunstfestivaler, filmfestivaler, modefestivaler, madfestivaler og musikfestivaler vil kunne danne grundlag for en aktivitet, der kan videreudvikles til at blive en permanent del af Sydhavnen i fremtiden, men
som sagtens kan startes fra dag ét.

Platform for fremtidige aktører i området
Vi vil bidrage til at videreudvikle de eksisterende
events på Sydhavnen og skabe mulighed for at nye
aktører kan være medskabende i Sydhavnens fremtidige aktivitetsscene. De kreative aktører, vi har i vores Powerhubs, får mulighed for at indgå i midlertidige events, aktiviteter og festivaler i området som
en platform for at skabe opmærksomhed omkring
deres produktioner, produkter og deres kommende
placering i Sydhavnen. På den måde får både kunst,
mode, mad, musik og film en platform, de kan brande sig igennem, allerede inden området er bebygget.

Aktiviteter med de socialt udsatte er i gang
Som allerede beskrevet under delstrategi 3 er initiativet Sydhavns-Pedellerne igangsat – et projekt, der
er et samarbejde mellem Peter Skjalm/Studio02K
og Værestedet. Værestedet og Peter Skjalm/Studio02K har fælles taget initiativ til at starte oprydning og renovation i Sydhavnen sammen med
de socialt udsatte. Dette eksempel viser, hvordan
de mangfoldige ressourcer i bydelen kan gå hånd
i hånd, når der skal dannes fællesskaber og skabes
initiativer i Sydhavnen. Ligeledes har Peter Skjalm/
Studio02K i samarbejde med Aarhus Skraldecafé
allerede igangsatte initiativer omkring etablering
af en permanent Skraldecafé, som bliver en del af
de aktiviteter, der kommer til at inkludere de socialt
udsatte.

KONKRETE TILTAG
DELSTRATEGI 8
• Vi etablerer et Bylivskontor, der inviterer
til at tage del i udviklingsprocessen.
• Vi vil samarbejde med
Sydhavnsforeningen, Kulbroens Venner,
Værestedet og Bydelsforeningen om at
skabe aktiviteter, der giver Sydhavnen liv
og aktivitet fra dag ét.
• Vi skaber aktiviteter, der viser kvaliteter
og potentialer i Sydhavnen.
• Vi skaber internationale
Sydhavnsfestivaler, udendørs koncerter
og projekter med de socialt udsatte.
• Vi inkluderer aktørerne og sikrer
at aktiviteter skabes ”nede fra”,
så de forankres i bydelen.

Etablering af et Bylivskontor i Sydhavnen
Vi har gode erfaringer med at etablere et Bylivskontor ”on location”, når et område skal udvikles. Et Bylivskontor skaber rammerne for et fælles mødested,
hvor blandt andet byliv, fællesskaber og social inklusion er i fokus, og hvor vi kan inddrage dem, der har
en interesse i Sydhavnen, i udviklingsprocessen. I Bylivskontoret møder vi borgere, kunstnere, musikere,
socialt udsatte, sportsudøveren og alle andre i øjenhøjde og inviterer dem indenfor for at tage del i udviklingsprocessen. Vi skal udvikle bydelen sammen,
og det gør vi bedst direkte fra et Bylivskontor.
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Udvalgte beskrivelser fra vores aktører
LYDBYEN / TRAIN / Lydhavnen / Q-Land / Aarhus Calling
KUNST / Judith Schwarzbart, Det Jyske Kunstakademi
KUNST / Kasper Kjeldgaard og Henriette Noermark
KUNST / Kirstine Højmose, Aarhus Billedkunstcenter
KUNST / Max Buthke, Max Möbel
KUNST / Mads Gensø, Center for Rumteknik
MAD & DRIKKE / Benjamin Birk
INKUBATOR & UDDANNELSE / Peter Friese
INKUBATOR / Kristian Riis, Volcano / NordicLA
MODE / Martin Gaden
MODE / Frederik Vohnsen
BEVÆGELSE & SUNDHED / Kåre Vincents Fisker
BEVÆGELSE & SUNDHED / Ebbe Nielsen
ANIMATION & SPIL / Johan Oettinger
ANIMATION & SPIL / Esben Kjær Ravn
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LYDBYEN /
LYDHAVNEN er nuværende aktør i Sydhavnen
Formål
Der har igennem årene været flere afsæt til at etablere Lydbyen, en pendant til Aarhus Filmby om man vil, hvor man samler
kræfterne i et produktionsfællesskab; den erhvervsmæssige del, som skal servicere og facilitere den skabende del. I Aarhus
anno 2018 har det kreative musikmiljø aldrig været mere alsidigt og har en kvalitativ og kvantitativ volumen, som vel nok
aldrig set før. Derfor er tiden nu kommet til at iværksætte næste skridt til at opføre LYDBYEN.
Vi vil lægge alle vores kræfter i og ønsker at skabe et hus og nogle fysiske rammer, der kan understøtte og facilitere den
aktivitet, produktivitet og udvikling, der findes i det Aarhusianske musikmiljø. Skabe mulighed for størst muligt synergi og samarbejde i branchen, som hidtil har arbejdet i mindre enklaver, mikrokosmos om man vil, og dermed kun i mindre grad gjort
brug af hinandens ressourcer og kompetencer. Vi vil skabe et powerhub, der rummer alle de faciliteter, der skal til for
at kunne lave produktion og oplevelser af højeste kvalitet i et tilsvarende højt tempo for at kunne leve op til branchens
forventninger om selvsamme. Vi skal rumme lyd-studier, mix-studier, mastering studier, produktionslokaler, publishingkontorer hardwareudviklere, softwareudviklere og hvem der ellers med relevant fagligt indhold måtte have interesse i at
indgå i fællesskabet.
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Ideen er, at vi i langt højere grad kan bruge hinanden, når aktiviteterne er under samme tag; publishere kan fodre sangskrivere og omvendt, sangskrivere kan fodre producere, producere skal bruge indspillefaciliteter og så fremdeles. På den måde
kan vi opretholde et meget højt flow i både kreativitet og produktivitet, som dermed kan generere et stort boost til det professionelle miljø i Aarhus.
Vi skal ikke opfinde et miljø eller et behov; det eksisterer allerede. Musikbranchen i Aarhus genererer allerede omsætning i
milliardklassen, men den erhversmæssige del har hidtil været relativ usynlig og det er noget vi vil lave om på med LYDBYEN.
Så vi opnår en synlighed for branchen, miljøet, kunderne, pressen, brugerne og resten af verden som i øjeblikket godt kan li'
at kigge på Aarhus.
Funktion
LYDBYEN skal som powerhub danne en fysiks ramme for de nedennævnte virksomheder, der til en start samler sig i et synergipotentiale, men også være et sted for tilkomne aktiviteter i fødekæden butikker, start ups etc.
Huset vil som omdrejningspunkt rumme det regionale spillested TRAIN, der med sin nu yderligere institutionelle dimension
efter overgangen til Train fonden bliver en vigtig synlig og interaktiv ”hoveddør” til offentligheden. Herudover rummer huset musikproduktionen gennem Lydhavnens videreudvikling af faciliteter i form af musik og lydstudierhvor man kan arbejde
lokalemæssigt uafhængigt af hinanden, ligesom som det hele understøttes af sangskriver-lounges, projektlokaler, showcaselokale, kontorfaciliteter til eksempelvis publishingvirksomheder, uddannelse mv. -samt naturligvis et fælles lounge/cateringområde etc.
Som et vigtigt nyt element i produktionsfaciliteterne vil der blive etableret et stort A-studie som skal kunne rumme og facilitere de store produktioner; live indspilninger, livestreams, internationale A-artister, orkesterindspilninger mv. Et studie i
international klasse som vil kunne tiltrække producere og artister som har krav til faciliteterne. Det vil også være et sted
man kunne tilbyde artister på gennemrejse når de spiller i området; Northside, Train, Smukfest, Spot, Voxhall mv.
Et sådant powerhouse vil også være afgørende for at understøtte fødekæden og højne kvaliteten af kompetencer, hvor der
også kan lægges stor vægt på at træne og oplære nye teknikere, producere, managers m.m. i et autentisk miljø hvor de vil få
direkte kontakt med de professionelle klienter. Det vil eksempelvis være naturligt at lave dette i samarbejde med konservatorierne Sonic College og andre uddannelsesinstitutioner for at få et kontinuerligt flow i fødekæden, og dermed sikre fremtidig
bæredygtighed.
Lokationen for Lydbyen er ganske væsentlig. For at få den nødvendige synlighed og flow i miljøet så er det afgørende at et
sådan vigtigt at huset kommer til at ligge centralt i Aarhus som andre ”kulturelle epicentre”. Hvis det kommer til at ligge i
periferien, vil det komme til at leve en nichetilværelse og det er ikke meningen. Det skal være et powerhub hvor gennemstrømningen er essentiel for at kunne få den fulde synergi mellem artister og lydbranchen. Og her vil en beliggenhed I det
nye Sydhavnsmiljø være helt oplagt for Lydbyen. Et miljø hvor vi I højeste grad kan bruge og inspirere hinanden. Løfte fælles opgaver og hele tiden hæve hinandens niveau og ambitioner.

Lydbyen er et ambitiøst projekt som i generationerne fremover vil kunne markere sig som et fyrtårn
i det musikproducerende landskab. Ikke blot i Aarhus men på hele verdenskortet.
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Aktørerne
Lydbyen kommer til at bestå af en hovedkerne med følgende fire aktører; Train, Lydhavnen, A-studiet og Aarhus Calling.
Men det er vigtigt for os at Lydbyen også kan give rumme andre relevante virksomheder og vi er allerede i dialog med flere,
herunder også detailforretninger.
Lydhavnen
Vi skal ikke opfinde et miljø, det eksisterer allerede. Potentialet er der, men har svært ved at blive udløst pga. fysiske rammer. Hvordan møder jeg en Publisher, Manager eller booker så de kan høre de artister jeg arbejder med eller det sidste nye
track jeg har lavet. Lydbyen skal indrettes sådan at de naturligt kommer forbi, jeg møder dem på gangen hvor det tager 10
sekunder at inviterer dem ind i studiet, frem for at jeg sende en e-mail som så forsvinder i mængden. Det vil give en langt
bedre energi og synergi at være samlet med flere dele af musikbranchen.
Anders Boll omkring hans vision om ”mødet” mellem branchen i et samlet Lydbyen i Sydhavnskvarteret.
Selv om nogen funktioner i sig selv ikke giver mening klassisk-teknisk, så kan der være overordentlig god mening i at implementere dem til brug i virkelige hands-on situationer i studierne - og disse situationer kan kun identificeres ved "at være i
dem". Det er hér det bliver altafgørende for os at befinde sig i miljøet - flere af vore designs ville have været lodret umulige
hvis ikke vi havde f.eks. Emil fra "ET Mastering" og Carsten fra "Heller Productions". Var vi på større afstand af vore testpiloter, ville vi for det første have meget længere/langsommere og derfor færre designcyklus'er - men der ville også være en
risiko for at vi ville blive nødt til at støtte os til rent sproglige referencer til subjektive lytteoplevelser, der traditionelt er en
langt ringere form for beslutningsstøtte.
Jacob Erland fra Gyrat Audio om vigtigheden af at dele fysiske rammer
Lydhavnen er lydstudiekollektiv der i dag består af følgende virksomheder; Feedback Studios, ET Mastering, Gyraf Audio,
Heller Productions, Tapetown studios, Penguin Productions, Tempo Tanken, Rummed / The Space, DJ Static og ATB Music.
Virksomhederne beskæftiger sig med indspilning, mix, mastering, produktion og hardwareudvikling.
Lydhavnen er ligeledes en sammenslutning af dedikerede musik-producere, studie-teknikere, sang-skrivere mm, der alle
arbejder professionelt indenfor deres fag. Gennem samarbejde på tværs af ekspertise-områder styrkes alle i fællesskabet.
Lydhavnen holder til på Aarhus’ Sydhavn og tæller bla. Indspilning-studier, Mix Engineers, producere indenfor diverse genrer, Mastering engineers, songwriters indenfor diverse genrer, samt producenter af High-end audio udstyr. Anders Boll er
er talsmand og repræsentant for Lydhavnen.
A-studiet
”Den største vision er visionen om synergien mellem alle parter. At bruge hinanden. Der er så mange ressourcer i Aarhus, og
sammen kan vi booste hinandens arbejde. Det eksisterende miljø har et kæmpe potentiale, også internationalt. Thomas
Qvist om et samlet Lydbyen i Sydhavnskvarteret
A-studiet bliver Lydbyens store indspillestudie som skal danne rammen for de opgaver der kræver plads og store armbevægelser. Det vil sige orkester/band indspilninger som typisk ikke kan være I de mindre studier. Samtidig skal det også faciliteres I en klasse der kan tiltrække de mange internationale artister der passer byen når de spiller på de store festivaler og
venues. Her stilles der krav til tekniske og æstetiske faciliteter samt muligheden for at arbejde diskret.
Derudover vil A-studiet også være centrum for uddannelse af teknikere og producere, samt være et naturligt centrum for
clinics, masterclasses og showcases. A-studiet skal drives af Thomas Qvist I samarbejde med Poul Krebs som er medudvikler.
Aarhus Calling
”I sangskriverbranchen arbejdes der I et meget højt tempo. Når sangen er skrevet, skal den indspilles, mixes, masteres og
udgives. Det er funktioner der alle findes I Lydbyen og dermed kan man imødekomme den forventning om højt tempo vi hele
tiden bliver mødt med.”
Rewan Riko om den synergi der kan findes i et samlet Lydbyen i Sydhavnskvarteret
Aarhus Calling er et sangskriver- og producerkollektiv der også rummer et publishingselskab, kaldet Sling. Folkene bag, Rewan Riko og Claus Holm har leveret sange til bl.a. Ricky Martin og Nik&Jay. Aarhus Calling/Sling har til formål at styrke sangskrivermiljøet ikke bare i Aarhus men også markere DK internationalt med de mange talentfulde sangskrivere vi har herhjemme. Blandt andet afholdes der en årlig sangskrivercamp med deltagelse af nogle af de allerstørste kommercielle sangskrivere. Det er en camp der har fået stor international opmærksomhed ikke mindst I USA. Derudover arbejdes der også I
høj grad med vækstlaget. Opsøgende arbejde med at motivere unge sangskrivere og netværke med I den profesionelle
branche.
Aarhus Callings deltagelse i Lydbyen er en stor del af fødekæden og er et slående eksempel på hvordan vi kan booste hinanden. Rewan Riko er director og creative director.
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TRAIN
”Der er visioner på flere planer; for hver virksomhed, for synergien mellem dem, for Sydhavnen og internationalt. Vi vil gerne
have et ”lyd-aros”, noget der er internationalt eftertragtet, noget man vil rejse for at opleve.”
”Det skal være sådan at hvis man har en lyd-opgave så ringer man til Lydbyen”
Carsten V Nielsen om at skabe et Lydbyen i Sydhavnskvarteret
TRAIN har i mange år præsenteret livemusik og været regionalt spillested, og som sådan været et attraktivt samlingssted i
Aarhus. Helt igennem skabt og drevet på baggrund af en ægte passion for musikken og det at være noget for det Aarhusianske kulturliv.
Igennem årene har mere end 1 million koncertgæster besøgt spillestedet – og yderligere ca. 2 millioner gæster til forskellige arrangementer. Tusindvis af musikere har stået på scenen. Internationale, nationale og lokale talenter. Nogen som de
største stjerner, andre godt på vej. Nogen med en etableret karriere, andre med store forhåbninger. Fælles for dem alle er,
at spillestedet har tilbudt en professionel scene til formidling og inspiration af netop deres bud på musikken. Et sted at
møde et publikum, en platform til produktion, til præsentation og til udvikling af både kunst og karriere – og ikke mindst et
samlingssted for tusinder af Aarhus borgere.
TRAIN har i de seneste 18 år fungeret som Regionalt Spillested. Udpeget, og støttet af henholdsvis Aarhus Kommune og
Statens Kunstfond – og med opgave at formidle og understøtte musikere og musiklivet i byen, i regionen og i resten af landet. En opgave, der er løst som ét af landets mest markante spillesteder og samtidig har bidraget til at udvikle og manifestere Aarhus som den musikby vi alle er så stolte af.
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”Der er næppe tvivl om, at Train i kraft af sin kunstneriske profil, stedets størrelse og indretning samt en kompetent og professionelt ledet medarbejderstab tilfredsstiller et reelt behov hos et stort og bredt publikum, som ellers kun i begrænset omfang tilgodeses af andre aktører på området i Aarhus.”
Aarhus kommunens kunstråd, Kunstfaglig evaluering 2016
PROFIL
Mange kender TRAIN som et populært spillested. Men profilen er mere end det. Man kan betragte den som delt i to hovedstrømninger. a) En del, der præsenterer livekoncerter og b) en anden, der arbejder for at udvikle og understøtte det lokale
og regionale musikliv, miljøer, artister, branche, publikum osv. Herunder via tæt sparring og samarbejde med en lang række
(mindre og større) eksterne scener, spillesteder, festivaler, foreninger, organisationer, kulturinstitutioner og -aktører. Samtidig et spillested, der dedikeret og ansvarsbevidst samarbejder med folkeskoler, musikskoler, ungdomsuddannelser og en
lang række af byens øvrige uddannelsesinstitutioner.
Naturligt er det den første del, livekoncerterne, der ofte er den mest synlige part.
1.
2.
3.
4.

VISION
være lokomotiv i den aarhusianske livescene med henblik på at skabe sammenhørighed og samarbejde i hele den aarhusianske livescene
være initiativtager til at udvikle en ny platform for musikproduktion og uddannelsestiltag i den forbindelse
skabe samarbejder og partnerskaber på tværs af kulturlivet,
skabe samarbejder og partnerskaber på denne platform mellem erhvervslivet og andre interessenter
a) Live-koncerter
TRAIN har alle dage haft ambitioner for musikken og for byen. Profilen skal være aktuel, udviklende, repræsentativ og historisk berettiget. Den skal være markant, opmærksomhedsskabende og førende. Den skal være bredt funderet, samlet set
unik og desuden supplere det øvrige lokale og nationale musikliv. Spillestedets styrke er ikke mindst musikprofilens karakter. Vi vil arbejde for at endnu flere aktuelle, markante og relevante artister kan præsenteres – og synliggøre Aarhus som
musikby. Præsenteret på egen scene og på andre større scener. Vi vil være katalysatoren for større koordinering og synlighed af hele Aarhus’ livescene – fra den mindste til den største.
Nye publikumsgrupper–unge, seniorer og minoriteter. Musik er for alle. Men det er ikke alle der oplever den live. Det vil vi
arbejde for at flere kommer til. Musikkens mangfoldighed skal afspejles gennem profilen, der skal tilbyde musik og aktiviteter som afspejler borgernes mangfoldighed.
b) Øvrige indsatser
Som nævnt i indledningen arbejder TRAIN ligeledes med en lang række af indsatser på at fremme og understøtte musikere,
miljøer og aktører. Som regionalt spillested har vi til opgave at bidrage til en generel udvikling af musiklivet. Fra dialog og
sparring, til understøttende tiltag, udviklingsprogrammer og konkrete projekter. Ikke alle af disse er lige så synlige som livekoncerterne, men ikke desto mindre af vigtig karakter i den samlede opbygning af musikscenen i regionen.
Det vil her være for omfattende at gengive hver enkelt aktivitet, møde, dialog og indsats med musikere, arrangører, kollegaer, interessenter, partnere, aktører og publikum. I stedet er enkelte udvalgte områder og eksempler gengivet i det efterfølgende.
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1. Folkeskoler
TRAIN har udviklet projektet 4LIVE, et læringsforløb rettet mod folkeskoleelever fra 7. - 9. klasse med musik som valgfag.
Projektet er udviklet i samarbejde med studerende fra Oplevelsesøkonomi og musikundervisere fra folkeskolen. Det er udbudt til alle kommunens folkeskoler bl.a. via ULF. 4LIVE løber over 3 sessions afholdt på spillestedet – og med yderligere
aktivitet i undervisnin- gen på de respektive skoler. Ambitionen er dels at introducere eleverne til spillestedet og musikbranchen som et kulturelt erhverv. Dels at udvikle eleverne som aktive/producerende musikudøvere og som lyttende/reflekterende musikforbrugere.
2. Børn & Unge
TRAIN samarbejder med aktører, der arbejder for at fremme børn & unges adgang til musik og kultur. Herunder bl.a. med
udvikling af og bidrag til talentudviklingsprogrammer, koncerter og koncepter.
3. Uddannelsesinstitutioner
Bredt samarbejde med uddannelsesinstitutioner om koncerter, arrangementer, projekter, foredrag, rundvisninger, praktikpladser, elevpladser, mødefaciliteter, eksamensforløb osv. Herunder bl.a. sammen med Frontløberne, Arkitektskolen, Produktionsskolen – KUU, Kaospiloterne, Kofoed Skole, Aarhus Business College - Eventkoordinator, Institut for Medicin, EUC
Nord.
4. Eksterne scener, organisationer og institutioner
Samarbejde med spillesteder, festivaler og øvrige scener om koncerter, produktion, program- og projektudvikling, support,
frivilligfester, lytteudvalg, musikalske mentorer og generel erfaringsudveksling.
5. Vækstlag og Talentudvikling
Vækstlagskoncerter, nicher og smalle genrer præsenteres naturligt i musikprofilen. Talentudvikling af musikere og kulturaktører falder naturligt i tråd med dette. På mindre eksterne scener og i samarbejde med eksterne arrangører og musikere
præsenterer og bidrager TRAIN til en række af koncerter og kulturelle arrangementer. Vi vil fortsat præsentere og bidrage
til at udvikle vækstlag og nye talenter til musikscenen. Vi vil i samarbejde med Promus, Mono, Musikskolen, ROSA og byens
spillesteder søge at etablere flere og nye projekter, der kan formidle og bidrage til at udvikle den spirende talentmasse. Det
er vigtigt at vi bidrager til fødekæden af flere kompetente hænder og hjerner til at udvikle rammerne for musikken. Vi vil
tilbyde spillestedets ressourcer, kompetencer og faciliteter til at oplære og etablere nye arrangørgrupper, eventkoordinatorer og kulturaktører. I samarbejde med Promus, Produktionsskolen, Frontløberne, Aarhus Business College og andre relevante aktører i lydbyen, sydhavnskvarteret og i regionen.
6. Frivillighed
Frivillighed er introduceret på TRAIN. Vi vil arbejde på at sikre et spillested, hvor frivillige trives, engageres og udvikles. Et
frivilligkorps, der kan løfte og inspirere spillestedets virke og aktiviteter. Men også et korps, der kan agere på tværs af institutioner/aktører og bidrage til planlægning og afvikling af andres arrangementer. Her er der netop mulighed for med en
fokuseret indsats at beskæftige alle former for frivillige, herunder også udsatte, ledige og andre der kunne finde bedre mening med dagligdagen ved at hjælpe til omkring TRAIN og LYDBYEN.
7. Flere kvinder i musikken
Der er en kønsmæssig skævvridning i musikken, hvor kvinder typisk er underrepræsenterede. Både som arrangører og som
udøvende musikere. Det skal vi gøre noget ved. Vi vil i samarbejde med Musikskolen, undervisere og andre relevante aktører søge at afdække årsagen til dette – og på baggrund heraf, i samarbejde med kulturelle og musikalske rollemodeller,
udvikle og tilbyde inspirationsprojekter, workshops og lignende til at modvirke denne udvikling.
8. Socialt engagement
Spillestedet tilbyder individuelt tilrettede arbejdsforløb til socialt udsatte unge. I samarbejde med Jobcentre, afdelinger for
Sociale Forhold og Beskæftigelse m.m. Det er et område vi vil styrke i årene frem, hvor vi vil søge at integrere og aktivere
endnu flere af de unge i spillestedet. På samme vis vil vi styrke samarbejdet med Kofoeds Skole, og initiativerne i Sydhavnskvarteret med de udsatte mennesker, om at oprette kulturelle og musikalske arrangementer og projekter, der inddrager
socialt udsatte.
9. Udvikling af de bynære havnearealer.
I dialog og samarbejde med der nye Lydbyen, Filmbyen, DOKK1 og de mange øvrige kreative aktører i det nye Sydhavnskvarter vil TRAIN bidrage til samling og udvikling af området som et kreativt byområde. Det være sig tværfaglige og publikumsorienterede aktiviteter, der kan synliggøre og styrke både kunst, kulturerhverv og havnen som område.
TRAIN ser det som et stort skridt i den fremtidige retning at blive en del af et samlet Lydbyen, samt at være i tæt dialog
med resten af Sydhavnskvarteret og havneområdet generelt, om spillestedets mulige bidrag, rolle, funktion og placering i
forbindelse med at løfte kulturelle opgaver.
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Judith Schwarzbart, Det Jyske Kunstakademi / KUNST
Til Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S vedr. udviklingsplan for Sydhavnen

Til Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S vedr. udviklingsplan for Sydhavnen

Om os

Til Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S vedr. udviklingsplan for Sydhavnen

78

Hvad er Det Jyske Kunstakademi?
Det Jyske Kunstakademi er en selvejende institution og tilbyder en statsanerkendt lang videregående
uddannelse
i billedkunst. Uddannelsen varer 5 år. Akademiet har 40-45 studerende og modtager et basis
Om os
driftstilskud fra Aarhus Kommune på knap 2,4 mio. og fra Kulturministeriet på 1 mio. Der rejses desuden
yderligere finansiering til aktiviteter i gennem private fonde.
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i
området
og
derved
styrke
entreprenørskabet
i
uddannelsen.
Dette
vil
også itil
højere grad forberede de studerende til det arbejdsliv, der venter kunstnerne efter endt uddannelse.
mere
etablerede
billedkunstnere
i byen.
dette miljø
sig
bredere mod
omverden,
og
højere
grad forberede
de studerende
til Men
det arbejdsliv,
deråbner
venter
kunstnerne
efter
endt uddannelse.
inkluderer unge kreative fra mange felter som f.eks. musik, poesi og film – men også animation og
Inkubatormiljø
Inkubatormiljø
I forlængelse
af undervisningen, det offentlige program og de studerendes egne aktiviteter er akademiet
I forlængelse af undervisningen, det offentlige program og de studerendes egne aktiviteter er akademiet
ramme om et miljø, som spiller en stor rolle både socialt og fagligt. Der findes en naturlig relation til
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computerspil. Det omfatter universitetsstuderende, kaospiloter, designere, unge udviklere og mange
andre, som nyder aktiviteterne og det frie inspirerende miljø. Desuden tiltrækker udstillingerne et
bredere publikum i byen, som ønsker at følge med i de helt nye tendenser.

Hvad kan vi tilbyde til området?

De studerende har et generelt højt aktivitetsniveau. De har fri adgang til akademiet, og kommer og går

Behovsbeskrivelse
på alle tidspunkter af døgnet. Da deres egen praksis udgør ca. 50% af studiet, er der hele tiden

kunstprojekter, som realiseres inden og uden for akademiets fysiske rammer. Om aftenen har de
Arealer
studerende ofte studiekredse, de organiserer digtoplæsning, musik/lyd-arrangementer og meget andet.
Undervisningslokaler
Disse aktiviteter vil sætte sit præg på området og vil skabe et naturligt liv med byens unge kreative.
Forelæsningssal (100 pers):
150 m2 *
2
Seminarrum
(15 pers): planlagte offentlige aktiviteter
60 m2i form af udstillinger, foredrag, performance
Akademiets
(fakultetets)
Atelierpladser
600 m2 og vil tiltrække et måske mere voksent
mm. vil også blive en del af bydelens generelle aktiviteter
Billedhugger-atelier
(højloft) til området.
200 m2
publikum og kundesegment
Medialab inkl. redigeringsrum
170 m2
Bibliotek
140 m2
Udstillingsarealer
200 m2 **
Hvilke muligheder ser vi i området?
2
Elevkøkken/samlingsrum.
Omplacering af akademiet til Sydhavnen vil opfylde50
etm
aktuelt behov for flere kvadratmeter, bedre
Lagerområde
50 m2 Det vil give nye muligheder for at bruge
værkstedsfaciliteter og et sundere studie- og arbejdsmiljø.
udendørsområder til kunstproduktion og arbejde mere målrettet med kunst i byrummet.
Admin & Teknik
Kontorer,
mødelokaler,
Samarbejde
med naboaktører kan have en økonomisk gevinst som f.eks. et samarbejde med det lokale
lærerværelse,
tekøkken
100 kommer
m2
hotel om husning
af undervisere og gæstelærer, som
udefra, eller samarbejde med en
2
Pedelplads/værksted/arkiv
80 mMan
kulturinstitution som Galleri Image om delte faciliteter
kunne forestille sig, at det ville bidrage til

akademiets miljø, at være i et atelierlandskab med professionelle billedkunstnere, billedkunstcentret,
Toiletter,
gang
og trappearealer
100 m2 sig, så frem at akademiet blev opgraderet på
lydbyen, Via
University
etc. Desuden kunne man forestille
f.eks. værkstedsfaciliteter, at vi kunne være en ressource for andre, f.eks. for de billedkunstnere, som
Iholdt
alt til i områdets atelierer. Man kunne også forestille
2000m2sig, at
*/**
vi sammen med Billedkunstcentret og
*kunstmiljøet
Hvis der er fri
adgang
til
en
foredragssal
i
området
et
antal
gange
om året, kunne
akademiets
egen
kunne bidrage med et internationalt program af gæstekunstnere,
artist
talks og andet
2
forelæsningssal
reduceres
til
50
personer
og
ca.
75m
.
fagligt input.
** Hvis der er fri adgang til eksterne udstillingsrum et antal gange om året, ville akademiet formentlig
kunne
klare sig
et mindreaffast
udstillingsareal.
Allervigtigst
kanmed
omplacering
akademiet
til Sydhavnen give anledning til en gentænkning af skolens
faglige og praktiske profil. Det kan ske ved at skærpe samarbejdet med andre aktører som Techvirksomheder, der kunne skabe helt nye måder at tænke lærings- og udviklingsmiljøer på, og som kan
Nogle
af disse
skal
være højloftet,
så der kan
arbejdes
i storteknologi
skala. og viden – det hele under
kombinere
denrum
unge
iderigdom
og skaberkraft
med
den nyeste
Udendørsområde
til
kunstproduktion,
udstilling
og
social
aktivitet,
evt. en overdækket skulpturgård.
kyndig kunstfaglig supervision.

Adgangsforhold

Økonomi

Udstillingslokaler
med kontakt
til gadeplan
Akademiet kan gennem
salg eller
bytte af eksisterende ejendom i Mejlgade bidrage med kapital (anslået
Ørige
produktionslokaler
(atelierer
& værksteder)
skal være
i stueetage
eller
med vareelevator
friværdi kr. 15 mio.). Det vil være målet
gennem fonde
at rejse
nok kapital
til forsynet
at akademiet
sidder i egne
til
transport
af
værker
og
materialer.
lokaler.
Kørestolsadgang.

2
25/10 2018 Judith Schwarzbart, Rektor for Det Jyske Kunstakademi
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Kasper Kjeldgaard og Henriette Noermark / KUNST
/ Nuværende aktør i Sydhavnen
ET NYT INTERNATIONALT UDSTILLINGSRUM OG RESIDENCY MED FOKUS PÅ
SPÆNDINGSFELTET MELLEM KUNST OG DESIGN
Vi (Kasper Kjeldgaard og Henriette Noermark) ønsker at skabe et internationalt udstillingsrum på
Sydhavn i Aarhus med en stærk profil der retter sig mod kunstnere og designere der arbejder
eksperimenterende i spændingsfeltet mellem kunst og design. Der findes ikke et dansk eksempel på et
udstillingsrum med denne profil og vi mener der rammer lige ned i en stærk international tendens og
rummer et stort potentiale for Sydhavnen Aarhus som helhed, samt for Danmark og branchen.
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Udstillingsrummet skal præsentere udstillinger af høj dansk såvel som internationalt kvalitet. Det kan
både være i form af gruppeudstillinger hvor nye kunsterne/designere kobles og udvikler projekter
sammen, eller det kan være soloudstillinger, hvor den inviterede udstiller værker der er formgivet
specifikt til stedet. Fælles for alle udstillinger vil være et stort fokus på det håndværksmæssige og
eksperimenterende felt hvor nye teknikker og materialer anvendes, eller hvor grænserne for hvad
kunst og design skal kunne, udfordres.

Recidency
En bærende del af udstillingsstedet vil være et recidency program. Med et recidency program vil vi
invitere danske, og internationale kunstnere til at komme til Sydhavnen og bo, arbejde med kunst, og
endeligt udstille på galleriet.
Når vi inviterer kunstnere ind i et recidency program har vi på Sydhavnen en helt unik mulighed for at
kunne tilbyde både værksteds faciliteter, bolig, atelier og altså en international udstillingsplatform i
udstillingsstedet.
Vi ønsker at sætte en række af de allerede eksisterende værksteder i spil igennem dette program.
Igennem samarbejdsaftaler med disse værksteder vil vi kunne tilbyde faciliteter som
snedkerværksteder, karamiske værksteder, metal værksteder, lydstudier mm.
Vi føler os overbeviste om at vi bla. i kræft af disse faciliteter kan trække et stærkt felt af internationale
kunstnere og designere til Århus. Og de vil i langt højere grad end i en klassisk
udstillingssammenhæng spille ind i Sydhavnen, igennem deres faktiske arbejde med udstillinger på
stedet.
vi vil i den sammenhæng samarbejde med det New York baserede Recidency Unlimited, samt det
kommende hotel på Sydhavnen.

Lokal forankring
Vi vil som udstillingssted i det hele taget trække på, og være en del af områdets ressourcer. Et galleri
på Sydhavnen kan være en kulturel lim der er med til at binde tingene sammen, og der knytter sig en
række opgaver til projektet som vi løbende ønsker løst af aktøren i området. Det værende sig løbende
opgaver med fotografering, grafik, tekstarbejde, drift af stedet mm. vi vil i videst mulige omfang
trække på de lokale næringsdrivende til løsning af disse løbende opgaver. Det er i den forbindelse
væsentligt at nævne at vi ser værestedet som en naturlig samarbejdspartner, og vi vil i videst mulige
omfang trække på arbejdskræft fra de udsatte, ved hjælp af modeller som eksempelvis Byrums
pedellerne.
Lokale samarbejdspartnere
Vi finder det som nævnt naturligt at samarbejde med den allerede eksisterende kultur produktion på
Sydhavnen. Herudover vil vi meget gerne indgå i et tæt samarbejde med byens øvrige
Kunstinstitutioner. Her skal særligt nævnes det Jyske Kunstakademi, med hvem vi vil gå i tæt dialog,
dels om anvendelsen af udstillingsrummene, men vi ønsker også at sætte de udstillende kunstnere i
spil i undervisnings sammenhæng, igennem workshops, forelæsninger mm.
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Tidlig entre
Vi ønsker i samarbejde med Enggaard at starte det indledende arbejde med dette projekt allerede til
april, og præsentere den første udstilling i by lageret allerede inden det første spadestik er taget på det
nye område. Dette er i en ambition om vitterligt at knytte stedet til Sydhavnen fra start, og reelt lade
det vokse herfra, og ikke komme ovenfra og ned. Vi mener at et udstillingssted kan være med til at
skabe bro imellem det nye og det gamle, og samtidigt i tjene som symbol på en konstruktiv kulturbåret
forandring igennem hele byggefasen.
Non kommercielt udstillingssted
Udstillingsstedet i By lageret vil være et non kommercielt udstillingssted. Dette skal forstås på den
måde at stedets ambition er at biddrage til kunstnerisk udvikling, både for området, men i
særdeleshed også for de kunstnere der får deres gang på stedet. Vi vil derfor ikke have fokus på salg af
værker, men vil i stedet fundere vores økonomi på fonde, samt eksterne investorer.
Oplagte indtægter vil derfor være Statens Kunstfond, den nye Jyske Kunstfond, Århus kommune,
Bikuben Fonden, Nationalbankens Jubilæumsfond m.fl.
I den indledende fase beror stedets økonomi på samarbejdsaftale med Enggaard.

Henriette Noermark, og Kasper Kjeldgård
Vi vil med dette projekt sætte alt hvad vi har af erfaring netværk, ambition, og idealisme i spil i dette
projekt. Henriette Noermark har igennem de seneste år markeret sig som en markant uafhængig
kurator i krydsfeltet imellem kunst og design. Hun har kurateret en række danske, og internationale
udstillinger, på kommercielle gallerier, samt danske kunstinstitutioner. Her kan nævnes Chart Art fare,
Charlottenborg. Og Heartland Temporary, Hun har desuden fungeret som rådgiver, og skribent for en
lang række danske kunstnere, og designere. Med sit danske, og i særdeleshed internationale netværk,
er hun kuratoren der skal sætte den kunstneriske bare højt fra start, og placere udstillingsstedet på
det internationale landkort fra dag 1.

Jeg selv er uddannet Møbeldesigner fra Danmarks designskole. Med et stærkt håndværksmæssigt
fokus, har jeg i min egen praksis arbejdet med en abstrakt tilgang til designfaget, og prøver igennem
mine objekter til stadighed at bidrage til diskussionen om hvad design er, og hvad design skal kunne.
Jeg har de seneste år været repræsenteret i en række toneangivende udstillings sammenhænge som
Mindcraft Milano 2017+18 Art Miami/Bazel, og Fog i LA.
Jeg har et stærkt lokalt og internationalt netværk, først og fremmest i USA hvor jeg i New York er fast
repræsenteret hos Patrick Parrish Gallery. Efter en lang årrække i København, hvor jeg har været en
del af design- og kunstscenen, er jeg for tre år siden flyttet tilbage til Århus, og jeg har siden arbejdet
fra Sydhavnen. Igennem min daglige gang på Sydhavnen, samt bestyrelsesarbejdet i Sydhavnens
foreningen har jeg et stort kendskab til de helt lokale aktører på stedet, og den fortsatte udvikling af
stedets kulturproduktion ligger mig stærkt på sinde.
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Kirstine Schiess Højmose / Aarhus Billedkunstcenter

Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Skovgaardsgade
3
aabkc.dk
8000 Aarhus C
aabkc.dk

Kunstnerby på Sydhavnen - Aarhus Billedkunstcenter
Kunstnerby på Sydhavnen - Aarhus Billedkunstcenter
Hvad er Aarhus Billedkunstcenter?
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Hvad er Aarhus Billedkunstcenter?
Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC) er et fagligt mødested for billedkunstnere i Aarhus og Region Midtjylland.
Vi
rådgiver
og udvikler kompetencer,
giver
sparring
på projekter
og bidrager til
netværksdannelse
og
Aarhus
Billedkunstcenter
(AaBKC) er et
fagligt
mødested
for billedkunstnere
i Aarhus
og Region Midtjylland.
samarbejde
påudvikler
tværs afkompetencer,
fagligheder oggiver
erfaringer.
mål erog
atbidrager
styrke arbejdsvilkårene
for lokale
Vi rådgiver og
sparringAaBKC’s
på projekter
til netværksdannelse
og
billedkunstnere
– erfarne
såvel som og
nyetablerede
– og være
med
til styrke
at udvikle
det lokale kunstmiljø
samarbejde
på tværs
af fagligheder
erfaringer. AaBKC’s
mål
er at
arbejdsvilkårene
for lokalei
samarbejde
med–kunstnere,
institutioner,
erhvervsliv
i internationale
netværk.
billedkunstnere
erfarne såvel
som nyetablerede
– ogogvære
med til at udvikle
det lokale kunstmiljø i
samarbejde med kunstnere, institutioner, erhvervsliv og i internationale netværk.
Kraftcenter for billedkunst på Sydhavnen
Kraftcenter for billedkunst på Sydhavnen
Et billedkunstnerisk centrum på Sydhavnen vil give den professionelle billedkunst i Aarhus langt bedre
arbejdsbetingelser,
et samlingspunkt
de udøvende
kunstnere,
byens kunstinstitutioner
og skabe
Et billedkunstneriskskabe
centrum
på Sydhavnen for
vil give
den professionelle
billedkunst
i Aarhus langt bedre
netværk
og synlighed
nationalt
og internationalt.
arbejdsbetingelser,
skabe
et samlingspunkt
for de udøvende kunstnere, byens kunstinstitutioner og skabe
netværk og synlighed nationalt og internationalt.
Billedkunsten i Aarhus lever på et højt niveau, men mangler bedre produktions- og udstillingsfaciliteter og
mere
synergi på
tværs af
generationer,
niveauer
og aktører.
at samle
institutioner
og aktører under og
Billedkunsten
i Aarhus
lever
på et højt niveau,
men
manglerVed
bedre
produktionsog udstillingsfaciliteter
samme
tag, vilpåvitværs
kunneafudvikle
billedkunsten
sammen,
bruge
hinandens
ogaktører
skabe et
stærkt
mere synergi
generationer,
niveauer
og aktører.
Ved
at samle kompetencer
institutioner og
under
billedkunstnerisk
ansigt udvikle
udadtil.billedkunsten
Den kunstneriske
fødekæde
til etkompetencer
løft i Aarhus,og
hvilket
blev
samme tag, vil vi kunne
sammen,
brugetrænger
hinandens
skabetydeligt
et stærkt
påpeget af den Billedkunstneriske
Tænketank,
der fødekæde
var nedsattrænger
af Kulturrådmanden
i 2015.hvilket
Tænketanken
billedkunstnerisk
ansigt udadtil. Den
kunstneriske
til et løft i Aarhus,
tydeligt blev
pegede
også
på,
at
ved
at
samle
lokale
kunstnere
under
samme
tag
(atelierfællesskab)
og
styrke
påpeget af den Billedkunstneriske Tænketank, der var nedsat af Kulturrådmanden i 2015. Tænketanken
kunstnerdrevne
kan man
understøtte
og drivkraft
nedefra – via de producerende
pegede også på, initiativer,
at ved at samle
lokale
kunstnereudvikling
under samme
tag (atelierfællesskab)
og styrke
kunstnere.
Fleksibilitet
og
billige
lokaler
er
i
højsædet,
da
billedkunstnere
arbejder
under
forskellige forhold,
kunstnerdrevne initiativer, kan man understøtte udvikling og drivkraft nedefra – via de producerende
men
med en
meget begrænset
kunstnere.
Fleksibilitet
og billigeøkonomi.
lokaler er i højsædet, da billedkunstnere arbejder under forskellige forhold,
men med en meget begrænset økonomi.
Ved at samle Det Jyske Kunstakademi, (og udvide deres værkstedsfaciliteter og åbne dem op for andre
kunstnere
og Det
aktører)
Billedkunstcenter,
gallerier,
o.a.andre
under
Ved at samle
JyskeAarhus
Kunstakademi,
(og udvidelokale
deresatelierpladser,
værkstedsfaciliteter
og udstillingssted
åbne dem op for
samme
tagog
kan
vi sikreAarhus
de bedst
mulige betingelser
for atelierpladser,
hele fødekæden;
fra de udstillingssted
unge studerende
byens
kunstnere
aktører)
Billedkunstcenter,
lokale
gallerier,
o.a.tilunder
erfarne
billedkunstnere.
Aarhus
Billedkunstcenter
vi vores
rolle som
samlende
institution,
hvor
samme tag
kan vi sikre dePåbedst
mulige
betingelser forser
hele
fødekæden;
fraden
de unge
studerende
til byens
alle
billedkunstnere
har deres
gang,Billedkunstcenter
men samtidig som
netværksmæssige
i huset,
hvor akademiet
erfarne
billedkunstnere.
På Aarhus
serden
vi vores
rolle som denkerne
samlende
institution,
hvor
og
gallerierne
–
og
gæster
ude
fra
kan
hente
sparring
og
skabe
samarbejder.
Vi
vil
fungere
som
det
bånd,
alle billedkunstnere har deres gang, men samtidig som den netværksmæssige kerne i huset, hvor akademiet
dergallerierne
knytter aktørerne
sammen.
og
– og gæster
ude fra kan hente sparring og skabe samarbejder. Vi vil fungere som det bånd,
der knytter aktørerne sammen.
På Aarhus Billedkunstcenter arbejder vi med netværksskabelse bl.a. via internationale residencyprogrammer,
hvorfor vi også arbejder
ser det som
et plus,
hvis man kan have
bo- og arbejdsfaciliteter
i huset
På Aarhus Billedkunstcenter
vi med
netværksskabelse
bl.a. fleksible
via internationale
residencyog
området. hvorfor vi også ser det som et plus, hvis man kan have fleksible bo- og arbejdsfaciliteter i huset
programmer,
og området.
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Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Skovgaardsgade
3
aabkc.dk
8000 Aarhus C
aabkc.dk

Vi foreslår, at områdets udstillingssted så vidt muligt bliver et kunstnerdrevet udstillingssted, da dette
savnes
i Aarhus.
Udstillingsstedet
kan, hvis
nødvendigt,
deles
flere aktører/organisationer,
vi foreslår,
Vi foreslår,
at områdets
udstillingssted
så vidt
muligt bliver
et af
kunstnerdrevet
udstillingssted, men
da dette
at
der etableres
selvstændig, kunstnerdrevet
profil for
stedet.
savnes
i Aarhus. en
Udstillingsstedet
kan, hvis nødvendigt,
deles
af flere aktører/organisationer, men vi foreslår,
at der etableres en selvstændig, kunstnerdrevet profil for stedet.
Aarhus Billedkunstcenter kan, hvis vores drift forøges, formidle og administrere de private atelierpladser,
være
med
til at skabe en struktur
udstillingsbygningen
og påog
anden
vis påtage
nye opgaver
i det
Aarhus
Billedkunstcenter
kan, hvisfor
vores
drift forøges, formidle
administrere
deosprivate
atelierpladser,
kunstneriske
kraftcenter.
være med til at
skabe en struktur for udstillingsbygningen og på anden vis påtage os nye opgaver i det
kunstneriske kraftcenter.
Der kan tænkes flere lokale og regionale interessenter ind i dette kunsthus, som sammen med
hovedaktørerne
kan være
til at gøreinteressenter
huset og miljøet
og bæredygtigt.
Der kan tænkes flere
lokalemed
og regionale
ind iproduktivt
dette kunsthus,
som sammen med
hovedaktørerne kan være med til at gøre huset og miljøet produktivt og bæredygtigt.
Hvad kan vi tilbyde området?
Hvad kan vi tilbyde området?
Som en del af det billedkunstneriske hus/miljø kan vi på Aarhus Billedkunstcenter tilbyde Sydhavnsområdet
et
stort
netværk, livhus/miljø
i bygninger
i forbindelse
med arrangementer
og en aktiv
Som
en billedkunstnerisk
del af det billedkunstneriske
kanogvigader
på Aarhus
Billedkunstcenter
tilbyde Sydhavnsområdet
rolle
i udviklingen
af bydelen
via fx liv
byrumsaktiviteter,
tværfagligt
samarbejde
med områdets og
andre
aktører
et stort
billedkunstnerisk
netværk,
i bygninger og gader
i forbindelse
med arrangementer
en aktiv
og internationale
rolle
i udviklingen kontakter.
af bydelen via fx byrumsaktiviteter, tværfagligt samarbejde med områdets andre aktører
og internationale kontakter.
Det billedkunstneriske centrum vil give bydelen en helt unik karakter; af producerende kunst, et stort
netværk
og garantere liv
i dagtimerne,
mørkets
frembrud
og sikreafden
fortsatte kulturelle
Det billedkunstneriske
centrum
vil giveefter
bydelen
en helt
unik karakter;
producerende
kunst, eteksistens
stort på
Sydhavnen.
netværk og garantere liv i dagtimerne, efter mørkets frembrud og sikre den fortsatte kulturelle eksistens på
Sydhavnen.
Økonomi og behov
Økonomi og behov
Med vores nuværende økonomi vil vi kunne betale ca. 2000 kr./mdr. for omkring 25m2 kontorplads. Hvis vi
øger
er vi interesseret
større kontorlokale
– ca.
50-100m2.
Med vores
vores drift,
nuværende
økonomi vili et
vi kunne
betale ca. 2000
kr./mdr.
for omkring 25m2 kontorplads. Hvis vi
øger vores drift, er vi interesseret i et større kontorlokale – ca. 50-100m2.

Kirstine Schiess Højmose, Leder
Aarhus
KirstineBilledkunstcenter
Schiess Højmose, Leder
Aarhus Billedkunstcenter
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Max Buthke / Maxmoebel
/ Nuværende aktør i Sydhavnen

Af Max Buthke, Maxmoebel
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Min virksomhed er født i den Sydlige del af Sydhavnen, hvor jeg driver et
kreativt/kunstnerisk snedkerværksted.
Lokalt- og tværfagligt samarbejde med arkitekter/designere/fotografer/kunstnere, mfl.,
er nødvendigt for at skabe succes i disse nicheproduktioner. Den samlede enhed med
hver vores spidskompetence, sikrer høj kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet og er
en forudsætning for eksistens og udvikling af de lokale virksomheder, da vi er
afhængige af hinandens forskellige kompetencer på kryds og tværs.
Med erfaring indenfor etablering, indretning og drift af fuldt udstyret moderne
snedker- og prototypeværksted, vil jeg bidrage til de åbne værksteder i den Nordlige
del af Sydhavnen. Derudover vil jeg drive kreativ/ kunstnerisk snedkervirksomhed og
være en aktiv spiller i bl.a. den årlige kunstfestival, lave møbler i byrum, workshops
med børn/unge/studerende/træ/kunst/teknik, udstilling af egne værker og løbene
håndværksmæssige tilføjelser og samarbejder i lokalområdet.
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Center For Rumteknik / Kunst
/ Nuværende aktør i Sydhavnen

Center for Rumteknik har de sidste 5 år fungeret som et værkstedsfællesskab hvor kooperativet
DimsOs producerer en bred vifte af objekter, rekvisitter og specialudviklet teknik til stedsspecifik
teater samt kunstinstallationer. Andre selvstændige i værkstedet producerer inventar og effekter til
bla. festivaler og kulturelle begivenheder. Vi samarbejder både med teatre i Aarhus og en række
aktører i lokalområdet.
Vi er vant til at løse opgaver i samarbejde med slutbrugeren, og vil kunne bruge denne erfaring til
at vejlede andre brugere, som kunstnere og iværksættere, samt udvikle løsninger til dem og
fremstille objekterne for dem. I forskellige værksteder har vi draget os erfaringer med hvad der
fungerer, når man er flere om at dele værksteder der er drevet i fællesskab, eller blot har flere
brugere, samtidigt med at man har hver sine egne afdelinger.
På Center for Rumteknik og på andre værksteder har vi erfaret, at en fysisk samlet placering giver
en langt større synergi imellem de enkelte enheder, især når der ud over værkstederne er fælles
faciliteter, fx en montagehal, tekøkken og frokoststue, hvor alle kan mødes på lige fod. I det
fællesrum der opstår omkring værkstederne, finder vi nye løsninger, idet vi kan trække på
hinanden på tværs af forskellige specialiseringer, mens der i egne afdelinger er plads til at fordybe
sig i sine opgaver.
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Benjamin Birk / MAD & DRIKKE
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Peter Friise, VIA Erhverv / INKUBATOR & UDDANNELSE
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i færd med at udvikle et fysisk mødested for kreativitet, innovation,
kulturproduktion og eksperimenter,
hvor studerende kan samarbejde
med andre studerende på tværs af
uddannelser og institutioner og i
tæt samspil med civilsamfund og
erhverv. STAK har endvidere været
primus motor i udviklingen af konceptet DC LivingLab, hvor studerende fra hele verden arbejder
sammen om at løse konkrete samfundsmæssige eller businessrelaterede udfordringer, jf. evt. seneste
DC LivingLab i Belgien: https://dclivinglab.info/about/.
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VIAs studentervæksthuse samarbejder aktuelt med STAK om udvikling
af et uddannelseselement inden for entrepreneurskab, der - på tværs af
uddannelserne på AU og VIA - skal fungere som laboratorium for udvikling af nye start ups, projekter, byudvikling, initiativer inden for fx cirkulær
økonomi, børn & unge, foreninger etc.
VIADEM – og rum for socialt udsatte i Sydhavnen
Med VIADEM-projektet er VIA i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat med til at række ud til socialt udsatte borgere. VIADEM
mobiliserer studerende til at være frivillige i udsatte boligområder.
Formålet er, at frivillige studerende med deres stærke faglige profil kan
være med til at styrke trygheden og trivslen i udvalgte udsatte boligområder i Aarhus gennem forskellige aktiviteter. Derudover er formålet at
skabe læring, kompetenceudvikling og samfundsengagement blandt de
studerende ved at give dem mulighed for at få praksiserfaring som frivillige. VIADEM-grupper har arbejdet i Bispehaven, Viby Syd og Gellerupparken. Her udvikler og organiserer disse grupper af frivillige studerende aktiviteter for boligområdernes beboere, eller indgår i allerede eksisterende boligsociale aktiviteter. VIADEM kan således trække på erfaringer herfra i et samarbejde om at skabe rum for de socialt udsatte i dialog med de nuværende opholds- og væresteder på Sydhavnen.
Business Improvement Districts
VIA har i 2018 indledt et udviklingsprojekt, hvor VIAs uddannelser arbejder med udvikling af prototyper og senere koncepter for, hvordan byudvikling kan skabes i et quatro-helix-samarbejde, hvor aktører fra offentlig,
privat, uddannelse, borgere og civilsamfund sammen skaber forandringer i et lokalsamfund. VIA har interesse i at bidrage til FN´s 17 Verdensmål og i dette aktuelle projekt er der en særlig opmærksomhed på
bæredygtige byer og lokalsamfund, kvalitet i uddannelse og partnerskaber. Det er en strategisk intention i VIA, at danne og uddanne de studerende til at udfordre, tage ansvar for og påvirke samfundsudviklingen.
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Uddannelse og samskabelse på Sydhavnen

3/3

Ovenstående er konkrete eksempler på,
hvordan VIA med allerede igangværende
initiativer kan ”tappe ind” i planerne for
den videre udvikling af Sydhavnen.
Meget andet af mere generel karakter kan
nævnes, eksempelvis har alle VIA’s studerende praktikforløb og praksisnære bachelorprojekter. VIA udbyder endvidere
sommerskoler eller start-ups aktiviteter,
der på forskellig vis kunne bidrage til, at
uddannelse bliver en del af Sydhavnen og
vice versa.
VIA har praksis for og erfaring med at indgå i partnerskaber med mange
forskellige aktører. Det kan være i projekter og konkrete aktiviteter, der
bidrager til danne fremtidens borgere med aktivdeltagelse i samfundsudviklingen, eller projekter og konkrete aktiviteter der bidrager til større fysisk, psykisk og social sundhed. Samarbejdspartnere er eksempelvis
kommuner, skoler, daginstitutioner, sundhedspleje, dagscentre og sundhedsklinikker, videninstitutioner fra både ind- og udland (fra Grønland til
Kina og Canada), foreninger, erhvervsfremmeaktører etc.
Det gode spørgsmål er naturligvis, hvad det er ”hvad vi kan sammen på
Sydhavnen, som vi ikke kan hver for sig” i forhold til en fælles vision, der
krydser nyt og gammelt; kultur, social og erhverv i forening – bogstavelig
talt! ”Kohalen” og vegetarkulturen side om side. Mellem himmel og hav.
Strygere og beat som underlægningsmusik i et mangfoldigt og levende
Sydhavnskvarter – eller måske endnu længere
Det er en spændende vision for sydhavnskvarteret, som VIA gerne ”enggaard” (læs: indgår!) i en videre dialog om.
Med venlig hilsen
Peter Friese
Prorektor og campusdirektør i Aarhus

VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N
T: +4587551012
E: PF@VIA.DK
www.via.dk
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Kristian Riis, Volcano / NordicLA / INKUBATOR
Oktober 2018
GRUNDIDÉ - MISSION - BAGGRUND - DRØMMESCENARIE
I 2025 er Sydhavnen en bydel i Århus der, nationalt og internationalt ses som et kraftcenter for
kreativ og kulturel iværksætteri.
• Bydelen huser i 2025 en stor mængde sunde virksomheder der har et kulturelt/kreativt
omdrejningspunkt.
• Bydelen er befolket af en bredt sammensat befolkningsskare hvor den mest markante
gruppe udgøres af personer med tilknytning til kultur/kreativitet.
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For at realisere denne drøm er det afgørende at:
• Bydelen fysisk appellerer til et kreativt/kulturelt segment - At huse og byrum har passende
faciliteter og lokaler der egner sig til kreativ/kulturel udfoldelse.
• Bydelen har et stærkt miljø og en stærk kultur brugerne imellem.
• Bydelen “befolkes” af mennesker med kunnen og vilje til at skabe kulturbaseret og kreativt
iværksætteri.
Huse og byrum kan tegnes og bygges (hvilket også vil ske i Sydhavnen) men at befolke en bydel med
kreative/kulturelle virksomheder kræver en stor gruppe mennesker med den rette kunnen og en
stor portion gå-på-mod til reelt at skabe kulturbaserede virksomheder.
Det handler om talent, kunnen og det rette mind-set.
Volcano foreslår at der etableres et forløb rettet mod unge kreative talenter med base i Sydhavnen
(her tales der både om mindre kreative virksomheder, udøvende kunstnere og de mennesker der
arbejder “bag scenen” for at muliggøre kunstens succes på scenen).
MISSION
Vi ser på mennesker og forbindelsen mennesker imellem. Mellem virksomheder af forskellige
størrelser, socialt udsatte, iværksættere (både kulturelle og fra andre industrier) – alt dette med
kunsten som omdrejningspunkt. Kunsten tilbyder i vores optik en neutral mødeplads hvor
mennesker kan blive udfordret og mødes til dialoger fordret af inspiration og fordybelse.
Hvis Sydhavnen skal blive en succes som et kreativt hub på et højere niveau, må vi ret basalt sikre,
at det er et interessant sted at være. At brugerne ønsker at være en del af Sydhavnen og kan skabe
projekter der rækker langt ud over Danmarks grænser. At det er det sted hvor iværksætteren kan
være lokalt men agere internationalt - med direkte udfoldelsesmuligheder og kontakter på et
internationalt plan. At der findes faciliteter der fordrer til mødet og samarbejdet mellem
mennesker - til dialog mellem to eller flere - og hvor det traditionelle værksted for mennesker der
også bruger hænderne i deres kunst/produkt er let tilgængelige.
Volcano skal være den spiller der sikrer, at forbindelsen mellem disse mennesker etableres, nurses
og vedligeholdes. At der skabes et miljø mennesker i øjenhøjde naturligt søger fordi vi gennem en
solid platform sikrer at alle elementer er til stede:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ro
Sparring
Mentorship
Teknologi
Værksteder
Mødesteder
Eventplatforme
Inspiration
Forretningsforståelse
Sparring fra helte - og ligesindede.

Volcano som operatør og facilitator
Volcanos indsats overfor kreative og kulturiværksættere er baseret på en lang og bred erfaring
både som kulturaktør, rådgivende enhed for andre aktører og udvikler og operatør af
iværksætterforløb målrettet de kreative industrier.
Vores understøttelse af kreative iværksætter- og skabermiljøer er baseret på kombinationen af en
række selvstændige initiativer og virksomheder under Volcano paraplyen, som sættes i spil i
indsatsen over for iværksætterne, altid i samarbejde med relevante eksterne aktører.
Volcano har en rig historie som aktiv aktør i kulturindustrien. Vi har drevet management for nogle af
de største danske bands, startet Bremen Teater og Natbar og udviklet og drevet Frost Festivalen i
København. De seneste 5 år har vi fokuseret målrettet mod at skabe platforme hvor andre kreative
kan lykkes. Vi har bl.a. udviklet og gennemført
• Iværksætterforløbet Royalties, i samarbejde med Royal Unibrew, målrettet musikindustrien, der
på 8. år udvikler de største talenter på og bag scenen.
• Odense Makers, i samarbejde med Odense Kommune og UCL, der på 3. år arbejder fokuseret
mod at udvikle de bedste rammer for vækstmiljøet i den odenseanske eventbranche og årligt
”uddanner” 15 udvalgte iværksættere indenfor eventindustrien.
• MS ActionAid, i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, et nystartet forløb, der skal skabe
større økonomisk bæredygtighed hos MS globale aktivistiske platforme. Vi har generelt arbejdet
med en række forskellige fonde og non-profit organisationer på at udvide det økonomiske
grundlag for deres forskellige projekter gennem træning i agil forretningsforståelse og udvikling
af kommercielle partnerskaber.
• Volcano er medudvikler og -ejer af platformen og virksomheden Lean Business, et digitalt
forretningstyringsværktøj, der danner fundamentet for vores arbejde med kreative
iværksættere, og skaber den nødvendige struktur for at arbejde målrettet, transparent og
trinvis med iværksætterne. Lean Business er udviklet iterativt gennem forløb med over 10.000
brugere i Norden. www.leanbusinessplatform.com
• Volcano er desuden optaget af at sikre en international ramme for vore indsatser og udveksling
af erfaring og ideer på tværs. Vi har derfor startet en fysisk og digital platform, NordicLA, i
hjertet af den globale kreative og underholdningsfokuserede industri, Los Angeles. NordicLA
promoverer nordiske virksomheder i de kreative industrier og bygger bro mellem Norden og
LA.
Det er med udgangspunkt i disse aktiviteter, at vi ønsker at bidrage til at skabe et levende og
sammenhængende kreativt miljø i Sydhavnen ved at skabe Nordens mest ambitiøse iværksætter-
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og netværksforløb for kreative- og kulturiværksættere med de mest interessante danske og
internationale cases og oplægsholdere.
Formålet er årligt at understøtte og opkvalificere udvalgte skarpe og kreative iværksættere som
udøver deres aktiviteter i Sydhavnen.
Forløbet fylder dem med den nyeste viden inden for det at agere som en ny aktør i en kreativ
industri og med konkrete kompetencer inden for flere aspekter af strategi og operationalisering i en
kulturel kontekst. Volcano og dets partnere vil desuden stille vores netværk til rådighed lokalt,
nationalt og internationalt.
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FORLØBET
• Det årlige forløb varer 10 måneder og kombinerer fokus på deltagernes egne projekter med
undervisning, oplæg og internationalt netværk gennem studieture og case studies.
• Undervisningen udføres hovedsageligt af eksterne specialister fra ind- og udland med
ekspertise inden for de enkelte moduler.
• Alle deltagere får tildelt en mentor, der er valgt ud fra deltagerens konkrete behov.
Mentorsessions foregår i grupper.
• Der skabes en direkte forbindelse til en kæmpe pulje af viden og kontakter gennem
NordicLA – dette er en vigtig del af forløbet.
Hands-on forløb
Vores erfaring siger os, at et forløb som dette først giver konkret mening for hver enkelt deltager
når:
o Ambitionsniveauet er højt hos: partnere, oplægsholdere og deltagere. Det er således
nødvendigt med en ambitiøs udvælgelsesproces for at få den rette dynamik og
diversitet på holdet.
o Sessions involverer deltagernes egne projekter. Forløbet bør derfor hele tiden
variere mellem vidensformidling og test af denne viden på deltagernes enkelte
projekter og virksomheder gennem mentorordningen.
o Deltagerne bliver pressede i en skøn blanding af konkurrence og fællesskab på
holdet.
o Netværket er reelt. Folk opnår først rigtigt kendskab til hinanden, når de har
arbejdet sammen og ageret sammen, indtil da er de blot kontakter for hinanden.
Forløbet bør som minimum køre i 5 år med 20-30 deltagere pr. år - Det er afgørende at næste
generation af kulturelle iværksættere har et stærkt miljø og netværk bestående andre lignende
aktører.
Der skal skabes en fælles kreativ hub og nogle af nøgleordene er:
• International - vi skal spejle os i de mest interessante hubs i verden og skabe stærke bånd
hertil. Vi skal ikke bare gå efter en dansk men også Nordisk og international målgruppe. Vi
skal kommunikere internationalt.
• Solid platform: Vi skaber en platform hvor iværksættere og kreative kan lykkes.
• Samhørighed og fællesskab: Vores mål er at samle kræfterne og aktørerne på tværs - både i
Sydhavnen lokalt men også i Århus. Desuden ønsker vi at skabe den mest interessante
platform for kreative iværksættere på verdensplan. I Århus har vi blandt andet dialog med
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Culture Works, Århus Universitet – miljøer som har fokus på iværksætteri og innovation. Vi
har også dialog med fx ARoS og ønsker at inddrage allerede eksisterende kunst, kultur og
kreative produktions og iværksætter miljøer.
Internationale venskaber: Vi ønsker gennem NordicLA at skabe en luftbro til Los Angeles. Et
af målene er blandt andet at Århus og Los Angeles skal blive venskabsbyer fra 2021.
Eventstrategi: Vi skal skabe events der kan fungere som megafon ud i DK, Norden og verden.
Sydhavnen skal leve 24 timer i døgnet gennem værksteder og kulturelle rum.
Vækst (men også daglig fordybelse): Gennem grundig rådgivning, opmærksomhed og støtte
skal iværksættere lykkes.
Tryghed og ro: Vi skal skabe ro omkring iværksætterne så de finder en tryghed i, at fordybe
sig i sit produkt eller kunst/kreativitet.
Teknologi: Tech er en stor del af en iværksætters virkelighed. Både i skabelsesfasen men
også i udbredelsen af deres kunst/produkt.
Faciliteter af høj kvalitet: Redskaber for den kreative iværksætter er meget afgørende for
succes. Både fysiske og online redskaber. Det skal være nemt at skabe og være kreativ.
Kultur: Vi vil bygge en kultur der indbyder til kreativitet - herunder at sikre et stærkt
forretningsfundament.
Adgang til kapital: Vi vil opbygge finanseringsmodeller og adgang til kapital for kreative
virksomheder og iværksættere gennem samarbejde med banker og VC Fonde - herunder
ByFounders.

For at dette kan lykkes skal Sydhavnen være et spændende og inspirerende sted at være. Der skal
være indbydende byrum med mulighed for kreativ udfoldelse og inspiration. Der skal være fysiske
og mentale værksteder hvor kreativitet kan dyrkes og udfoldes. Vi vil møde mennesker i øjenhøjde
og også acceptere at dele af de socialt udsatte og en del af kunstnerne aldrig vil kunne skabe en
økonomisk bæredygtighed. Men kan vi sikre at en del af kunstnerne, de kreative virksomheder og
de socialt udsatte rent faktisk kan skabe økonomisk bæredygtighed, samtidig med de brander
Sydhavnen som verdens mest interessante iværksætter hub og skaber inspiration til den enkelte
borger og turist – så sætter vi en ny dagsorden for kunsten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Martin Gaden / 2nd Showroom, Guru Agency og Guru Distribution.
Formidler/Strategirådgiver/Brandbuilder / Nuværende aktør i Sydhavnen

Potentialet for udvikling er stort, når brancher samles på tværs af fagområder.
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I min verden med mode og design, salg og formidling er et godt netværk ofte forskellen på
succes og fiasko.
Et miljø, hvor designere, fotografer, bloggere og andre branche-relaterede iværksættere kan
sparre på kryds og tværs, benytte hinandens kompetencer og drage fordel af hinandens
erfaringer, vil med sikkerhed blive et kæmpe aktiv for området og byen generelt.
En markant del af den omsætning, der idag skabes af den danske modebranche, kommer fra
etablerede virksomheder i Region Midtjylland, men det må også konstateres at denne
omsætning kommer fra ganske få og meget store virksomheder.
Taler man i stedet om up-coming designere og mindre modevirksomheder er udfordringerne
ofte nogle andre end dem etablerede virksomheder oplever. Disse har brug for sparring og
netværk. De har brug for eksponering og omtale, og så har mange af dem et stort ønske om at
gøre tingene på deres egen måde.
Laver man et endnu stærkere kraftcenter i Århus indenfor mode, hvor den skabende, den
eksponerende og den kommercielle del af branchen kan dele deres kompetencer og
erfaringer, kan byen tage kampen op mod København som knudepunkt for udvikling indenfor
mode. Ikke bare for den resultatorienterede del af branchen, men også for den del af
branchen, der fokuserer i ligeså høj grad på nyskabelse. En stor del af disse virksomheder
søger idag mod København.
Det miljø, der idag er på Sydhavnen, kan bestemt stå som eksempel for de muligheder, der er
for udvikling og styrkelse også på tværs af brancher. De grænser, der er mellem mode, kunst,
arkitektur, musik og design, er i høj grad flydende og styrkelse af de enkelte brancher vil
kunne måles hele vejen rundt.
En inkluderende bydel med fokus på den positive gevinst der opstår for alle parter i et urbant
miljø med plads til små såvel som store virksomheder.
Kreativitet kan som bekendt ikke forceres, men med de rette rammer kan man optimere
forudsætningerne, hvorunder den opstår.
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Frederik Vohnsen / Fashion og livsstilsfotograf / Nuværende aktør i Sydhavnen

Modeverdenen er ikke bare en byttehandel fotografer, modeller og modehuse imellem, men et
organisk system hvor den ene hånd vasker den anden. Dette er en verden hvor professionelle
relationer og venskaber smelter sammen, og hvor de fleste handler ikke laves om et bord med blå
skjorter, men i de sene nattetimer over en drink. Denne verden kræver en vis mængde af fysisk
interaktion, og kan ikke drives som en fornuftsbetonet maskine.
Det ville være en unik fordel for mig som fotograf at have daglig omgang med de andre deltagende
i modeverdenen, og ville facilitere at jeg ikke mindst ville kunne kommunikere mere flydende med
mine kollegaer, men også ville kunne danne disse essentielle venskaber på en mere naturlig
måde.
Specielt for en modeby i vækst, som Aarhus, er det et socialt vendepunkt når der bliver nogle
samlingspunkter for modefolkene. I øjeblikket halter Aarhus markant bagefter på denne front, hvor
København har en yderst stærk centralisering af de kreative kræfter i områder som f.eks Kødbyen,
The Lab mfl. Her omgås modeller, fotografer, filmfolk, kunstere og andre kreative spillere hinanden
i en flydende overgang fra hverdag til fritid, hvilket resulterer i én kreativ organisme hvor fotoshoots
mv. udstrømmer fra.
Denne centralisering ses bl.a. hos magasiner som Euroman hvor redaktionen og de hyrede
fotografer og fashionbrands bliver sværere og sværere at skelne fra hinanden, netop grundet deres
daglige fysiske omgang.
Dét at samle modebranchens konstituenter under ét tag ville give Aarhus en nyfunden slagkraft ift.
Danske og internationale modebrands, da dét at løfte i flok endnu er en uset ting i jysk regi.
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Kåre Vincents Fisker / BEVÆGELSE & SUNDHED
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Ebbe Nielsen / Direktør for Løberen

Beskrivelse af konceptet omkring en ”sundheds-hub” i Sydhavnskvarteret

En Sundheds-hub i Sydhavnskvarteret skal være et folkeligt og cool koncept, hvor både gæster i bydelen, og de der har
deres daglige gang og arbejdsplads, kan komme og få styrket deres generelle sundhed.
Det kunne være således af man som lejer i Sydhavnskvarteret forpligter sig til at være en del af konceptet – en form
for ”sundhedsforpligtigelse”. Dette kunne være et kæmpe plus for fællesskabet lejerne imellem, og vil også skabe et
stærkt rekrutteringsgrundlag og stor brandværdi for virksomhederne. Gæster i bydelen kan være af mangfoldig
karakter, men det er vigtigt at der er noget der kan tiltrække de helt unge studerende også, de vil være med til at
befolke sundhedshub’en i løbet af dags- og aftentimerne.
En sundheds-hub vil bestå af et uformelt bemandet caféområde (evt. delt med Crossfit). Caféen er et ”hang-out” med
stemning af fysisk aktivitet, der kunne fx være mulighed for et let udsalg af udstyr til træning, hvis fx en hotelgæst har
glemt sine løbesko. Herfra vil der mulighed for 1:1 konsultationer med fx en kostvejleder, en coach, en vægtkonsulent
og også mulighed for massage, fysioterapi eller ergoterapi. Sundheds-hub’en vil kunne sambruge funktioner med
resten af funktionerne i ”bevægelse og sundhed”, fx træningssale og udefaciliteter i byrummene. Til en sundheds-hub
kunne der også være ansatte ”aktivitetskonsulenter” der faciliterer og igangsætter bevægelsesaktiviteter på tværs af
firmaer i løbet af dagen og dermed initiere aktivitet i bydelen og byrummene på alle tider af døgnet og året.
Konceptet omkring en Sundheds-hub i Sydhavnen er unik og så moderne og relevant, at det er utroligt at dette ikke
findes andre steder i Danmark. Her er et stort potentiale for at få flere mennesker til at bevæge sig som en naturlig del
af deres hverdag og at dette fører til fællesskab på tværs af alder, interesser og fagligheder.

Med ønske om et fortsat givtigt samarbejde omkring konceptet.
/
Ebbe Nielsen
Direktør, Løberen

Beskrivelse af konceptet omkring ”Kend Aarhus”

En del af sydhavnskvarteret kunne også være konceptet ”Kend Aarhus” (http://kend-aarhus.dk/) der beskriver
tematiserede gå- og løberuter i Aarhus midtby som bl.a. vil være spændende for hotellets gæster. Det ville være helt
oplagt at tematisere en ”Sydhavns-rute” hvor man kommer ind under huden på den mangfoldige bydel, og måske
bliver præsenteret for de mange andre interesse fællesskabet i bydelen; kunst, musik eller mode.

Med ønske om et fortsat givtigt samarbejde omkring konceptet.
/
Orienteringsklubben PAN, Århus 1900 og Ebbe Nielsen.
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Udtalelse fra Johan Oettinger / Nuværende aktør i Sydhavnen

Til rette vedkommende
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I dukke studiet WiredFly skaber vi Dukke animations -film og -computerspil på
internationalt niveau. Vi arbejder med de bedste byggere og animatorer fløjet ind til
projekterne, men mest af alt bruger vi virksomhederne og kunstnerne i sydhavnen
og Aarhus generelt.
Film er en samling af mange kunstarter, Dukkeanimation er det til ekstrem. Vi
bruger hjælp fra møbelsnedkere, Guldsmede, Keramikere, Billedkunstnere,
Musikere, lydesignere, fotografer, programører, compositorer, forfattere,
skuespillere og listen fortsætter.
En af grundene til at jeg har mit studie i Sydhavnen, er at jeg finder mange af disse
samarbejdspartnere i området. Jeg arbejder blandt andet med Musiker og musik
producer Emil Thomsen, Møbel snedkeren Max buthke, Jafilm, Kong Orange,
byggeren Tore Abedness, billedkunstner Mark.
I alle vores produktioner ansætter og oplærer jeg elever fra Animationsskolen i
Viborg. Både som animatorer, men også som Dukke byggere, Designere,
Baggrunds malere og Compositorer. Talentet er stort, og det er en vidunderlig
process at se det blomstrer.
Lige siden jeg startede WiredFly i 2006 har jeg hjulpet studerende og unge
professionelle med at skabe deres første dukke værker. Det er en givende men
omkostningsfuld investering. På nuværende tidspunkt sidder Katrine Glenhammer i
mit studie og arbejder med hendes hold på en 7 min kickstarter støttet dukkefilm
som tager ca. et år at lave.
Udsigterne til at sydhavnen i Aarhus kan blive et centrum for Animation og
Computerspil udvikling, er en drøm.
Vi har brug for et samlingspunkt med mangfoldig kommerciel og kunstnerisk
skaben. Med differentiel husleje så der er mulighed for at bruge hinanden og få
hjælp til at hjælpe hinanden. Et inkubatormiljø hvor mødet skabes, værelser til at
huse internationale stjerner, værksteder hvor vi kan bygge, være tættere på
eleverne fra animationsskolen i Viborg, forblive tæt på musikere og lyd folk fra
lydhavnen, forblive tæt på billedkunstnerne og kunsthåndværkere, og endda lokke
de vigtige animations og computerspil selskaber som Kong Orange, Jafilm, Kiloo,
SetSnail, FundayFactory osv.
Med håbefulde hilsner
Johan Oettinger
WiredFly
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Esben Kjær Ravn / Spiludvikler fra Kong Orange og MegaNørd , Aarhus
/ Nuværende aktør i Sydhavnen

Fra Esben Kjær Ravn - spiludvikler fra Kong Orange og MegaNørd i Aarhus

Vi tror på at mennesker skal mødes ansigt til ansigt. Ellers finder vi ikke ud af,
hvordan vi skal arbejde sammen, så det lykkes og bliver succesfuldt.
I MegaNørd og Kong Orange laver vi digitale spil og anden digital underholdning og
formidling, og det har vi snart gjort i 10 år.
Det er helt centralt for os, at vi kan rekruttere de rette mennesker, og vi har kun
gode erfaringer med enten det direkte møde eller mødet med nogen, der kender
nogen.
Og vi har ikke råd til at vælge forkert. Vi skal finde de rigtige mennesker i første
forsøg. Der er ikke resurser til andet. Derfor skal vi møde de mennesker vi
rekrutterer allerede inden, vi har brug for at rekruttere dem.
Hvordan opstår det ideelle mødested så? Det har vi arbejdet en del med gennem
en årrække. Vi har afholdt fester og underholdende arrangementer for spilfolk i
Aarhus, senest Spiltorden på Lynfabrikken med blandt andre Jakob Stegelmann,
stor middag, fest og Marioke (spil-karaoke). De arrangementer holder vi for at
tiltrække nyuddannede til Aarhus indenfor branchen, samt holde på dem der er her,
og vigtigst af alt, for hele tiden at have personlig kontakt til det samlede miljø.
Desuden lægger vi ugentligt kontor til både podcast-optagelser, samt spiludviklerklubben G.O.L.D., der får lov at bruge kontoret kvit og frit, fordi fælleskabet er
vigtigere for os end huslejen.
Hvis Aarhus får et inkubationsmijlø der samler relevante fagligheder for digitaludvikling, samt skaber rammerne for at fortsætte vores arrangementer, der samler
branchen, så vil det være en drøm, der går i opfyldelse for os, for udover til
arrangementerne, vil vi nu også dagligt mødes med vores rekrutteringsgrundlag
over kaffe-maskinen.
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