Presseinvitation

Aarhus 27. september 2016

Nu åbner Dome of Visions på Pier 2
Tirsdag d. 4. oktober slår Dome of Visions dørene op på Pier 2,
Aarhus Ø. Et populært og eksperimenterende kulturhus vender
tilbage til byen og aarhusianerne kan igen glæde sig til at indtage
den prisbelønnede, kuppelformede bygning.
Den transparente kuppel dannede i sommeren 2013 ramme om en lang
række af aktiviteter på Aarhus Ø. Nu vender den tilbage til byen i en ny
opdateret form. Domen bliver denne gang stående på Pier 2 frem til
2018.
Parterne inviterer derfor pressen og samarbejdspartnere til at markere
åbningsdagen.
Tirsdag d. 4. oktober kl. 13 – 15.
Dome of Visions, Aarhus Havn Pier 2.
Program
13.00: Dørene åbnes
13.30: Kort velkomst ved kurator
13.40: Tale v/ rådmand Kristian Würtz
13.50: Tale v/ Martin Manthorpe, NCCs direktør for strategi- og forretningsudvikling
14.00: Tale v/ Kristoffer Tejlgaard, domens arkitekt
14.10: Tale v/ Gry Worre Hallberg, kurator og kunstnerisk leder
14.15: Kulturelt indslag og bobler
14.40: Tale v/ Stephen Willacy, stadsarkitekt
15:00: Åbent hus og musik. Alle er velkomne.

Domen er en driver for udvikling af Aarhus og byens rum
Dome of Visions er et anderledes byggeri med en spektakulær arkitektur. Bygningen vil de næste to år stå på Pier 2 i Aarhus og sætte fokus
på bæredygtighed, byudvikling, midlertidighed, klima, eksperimenter,
sanselighed og det såkaldte tredje rum – rummet mellem inde og ude.

Med udgangspunkt i ”en god by for alle” drives domen ud fra et defineret DNA, der udadtil
arbejder med 3 overordnede temaer: Land, Vand og Æter.
Samtidig vil domen tjene som katalysator for byliv og som inspiration til nye måder at
bruge byens mellemrum kulturelt og kreativt. Domen viser, hvordan der kan skabes liv på
de midlertidige pladser, mens der byudvikles ved at gøre byen til en aktiv scene.
I første omgang vil domen være med til at booste bylivet på Aarhus Ø. Senere vil domen
blive flyttet til andre steder i byen, der er under udvikling og bidrage til idéudvikling og
debatforum dér. Domen er købt af Aarhus Kommune og er et samarbejde mellem NCC,
Dome of Visions og Aarhus Kommune.

For yderligere oplysninger
Solvej Juhl Thallaug, Bolig og Projektudvikling: sojt@aarhus.dk Telefon: 41872934
Ghita Borring Lauersen, kommunikationschef NCC: ghibor@ncc.dk Telefon: 4170444
Martin Voola, driftsansvarlig Dome of Visions: voola@domeofvisions.dk Telefon: 29405045
Vedlæg
Kort over Pier 2 + officiel invitation
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