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De brede balkoner

Rummet emmer af liv, når der arbejdes ved balkonforkanterne
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LIVET PÅ BALKONERNE

Aulaen

Studiebaren i dag

A_Hængsel MødeStedet/Grønnegård

B_Hængsel MødeStedet/Bibliotek

inspirations foto

HÆNGSLERNE 

Studiebaren intergreres i Orangerie

Kaffe nichen

TIL 
MØDESTEDET

Trappe til 
SpiseStedet

Aulaén er i sin tid bygget som en del af en skole for børn, og balkonerne er muligvis proportioneret, så der kan stå en skoleklas-
se på række udenfor hver sit undervisningslokale. Ihvertfald betyder det, at balkonerne er dejligt brede og kan blive et attraktivt 
opholdsmiljø.

En studieplads på en balkon kan give den fornødne ro i hverdagen. Her kan man trække sig lidt tilbage fra dagens virak og sam-
tidig følge med - og selv blive set - i det pulserende liv. Der er mange muligeheder for indretning og koncept på balkonerne.

Balkonerne skal blive en naturlig udvidelse af undervisningslokalet, og en forlængelse af det daglige læringsmiljø.

Balkonerne ved administration skal understøtte personalets behov for både et uformelt fora, hvor man mødes på tværs af inter-
ne afdelinger. 

A_Hængsel Mødestedet/Grønnegård. Orangerie, der visuelt forbinder Aula og Grønnegård,    og trække 
dagslys og frisk luft ind i den store rum. 

B_Hængsel Mødestedet/Bibliotek. Biblioteket skal være visuelt synligt

C_Hængsel Mødestedet/SpiseSted. Mulighed for en overdækket trappe

C_Mulig ny trappe mellem MødeStedet/SpiseStedet

MØDESTEDET

Biblioteket

SpiseStedet

Grønnegården

MødeStedet

MØDESTEDET - VISION
Fotocollage
frit skitseret, ikke i målfast

indeklima
Planter og træer vil skabe et bedre 

indeklima (CO2)i Aulaen.
De vil fungere som lydbrydere 

(akustisk diffuser)og give bedre 
akustik og rumklang

udsyn
Planter og træer vil skabe gennem-

kig og bryde den direkte visuelle 
linie mellem balkonerne

rum og nicher
Supermøblet vil skabe flere rumligheder 
i rummet - og kan samtidig fungere som 

siddemøbel ved store arrangementer

Kaffe 
niche

TIL 
MØDESTEDET
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