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Spinderihallerne I Vejle, DK

OPDRACHTGEVER: Vejle & Realdania Foundation
OPPERVLAKTE: 11500m²

Ons gezamenlijke ontwerpvoorstel met het Deense bureau
BBP Arkitekter voor de Spinnerij in Vejle, werd geselecteerd als
finalist in een internationale ontwerpwedstrijd voor de
ontwikkeling van een Kunst Centrum in Vejle, Denemarken, met
een oppervlakte van 11,500 m2 .

Het doel van deze prijsvraag, die georganiseerd werd door het
gemeentebestuur van Velje en de Realdania Foundation, was
om een ontwerpvoorstel te maken voor het hergebruik van de
Velje Spinnerij, een in onbruik geraakt industrieel complex, die
een creatieve groeikern tot stand zouden brengen waar
culturele activiteiten en bedrijven naast elkaar zouden kunnen
bestaan.

Het interieur van deze gebouwen heeft een grote rol gespeeld
in de staathuishoudkunde en cultuur van Vejle. Het zichtbaar
maken van deze aspecten en het overdragen aan het publiek
werd het voornaamste statement van ons ontwerpvoorstel.
Het interieur wordt aangepast door op strategische plekken
onderdelen van de bestaande constructie te verwijderen
waardoor twee onoverdekte binnenplaatsen ontstaan. De
zichtbaarheid van het gebouw neemt toe door de gevels van
beglazing te voorzien en zichtlijnen te creëren die naar twee
nieuwe entrees leiden, één voor voetgangers, voorzien van
groen, en één voor auto’s en bussen, welke naar een
ommuurde parkeerplek leidt.

In het hart van het interieur ligt een nieuwe publieke
woonkamer waaromheen alle belangrijke voorzieningen zijn
gerangschikt, waardoor het een plek is waar authentieke
creatieve interactie plaats kan vinden. Deze ruimte zal worden
ingericht met grote, bestendige meubelstukken die uitnodigen
om eenvoudigweg te gaan zitten en wat tijd door te brengen.
Een gang met vitrines leidt naar het kindertheater. De vloer die
versierd is met een patroon krijgt, zoals het een kindertheater
betaamd, een magische kwaliteit, waarna het onder een nieuw
glazen dak door naar het theater leidt.



East Main
Entrance

Civic Living Room

Kitchen

BizArt (Private)
External Courtyard

Biz Art
Workshop

Staircase to
Boxing Club

Shared
Meeting Room

Biz Art
Studios

Private stair (to museum offices)

Public stair & lift

Garden (Public)
External Courtyard

Spinning Mill
Administration

Reception

Shared
Meeting

Entrance

Biz Art
Store

Shared
meeting area

Servery

Vejle Museum
History Lab

Book shop

Entrance/
General
Exhibition
space

Multi-purpose hall

Workshop

Biz art studios

Shared
Meeting
Space

Stage

Workshop

Foyér

Office

Shared
meeting
spaces

Biz Art
Store

Stage Entrance

StoreChair store

Cloaks

Winter Garden

KKiittcchheenn

Quiet
room

Furniture store

Cloaks &WCs

Biz Art
shared
facilities
(printing)

Quiet
room

Furniture store

Cloaks &WCs

Vejle Museum
Exhibition space

Cafe
Senior Club

Trekanten Theatre

Biz Art
Workshop

Biz Art
Studios

Biz Art
Studios

Plaza

Biz art studios

Tickets

Museum street




