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Forleden afslørede 
DreamWorks Animation 
et kultur- og mediecenter 
i Shanghai. Danske 3XN 
skal designe nyt Imax-te-
ater i verdens tredje store 
center for underholdning 
og kunst, på linje med 
New York og London

UNDERHOLDNINGSIKON
kargaard@arkbyg.dk

Den danske arkitektvirk-
somhed 3XN - verdenskendt 
for Den Blå Planet og Hotel 
Bella Sky - har fået en rigtig 
stor opgave på Shanghais 
West Bund. 

Danskerne skal designe 
et nyt Imax-teater, der ifølge 
en storstilet plan skal blive 
et ikonisk bidrag til Dream-
Center, et nyt forlystelses-
område på linje med Bro-
adway i New York og West 
Ends teaterkvarter i Lon-
don, til en værdi af 13 mia. 
kroner. 

Bag udviklingen af 
DreamCenter står Dream-
Works Animation Studios 
sammen med deres kinesi-
ske partnere CMC Capital 
Partners og HongKong-ud-
viklingsselskabet Lan Kwai 
Fong Group. 

- Det er altid spænden-
de at være med i et kultur-
projekt, specielt i et tilfæl-
de som dette, hvor det nye 
IMAX-teater skal afspejle 
DreamWorks Animations 
organisation og værdier. 
Det bliver stedet for fi lmfe-
stivaler, fi lmpræmierer og 
hyldest til Shanghais fi lm-
kultur. Designet er skabt, så 
bygningerne fortæller både 
hvad der foregår inden i og 
omkring og dermed bliver 
det nye Imax en magnet og 
tiltrækningskraft for he-

le området, siger Kim Her-
forth Nielsen, kreativ direk-
tør i 3XN.

Ny spansk trappe
I programmet for Imax-te-
ateret, detailhandel og de 
kreative kontorer fremhæ-
ves betydningen af  rød lø-
ber-begivenheder, herunder 
skal der skabes en Shang-
hai-version af den spanske 
trappe, der vil blive benyt-

tet til fi lmpremierer, festi-
valer og kulturelle begiven-
heder. 

De kreative kontorer skal 
tiltrække de mest innova-
tive og kreative virksomhe-
der inden for kunstverde-
nen og mediebranchen og 
dermed bidrage til den fan-
tastiske energi og summen, 
der vil gennemsyre hele 
området for DreamCenter.

- Vi havde overvejet det 

danske fi rma 3XN som arki-
tekterne, der skulle designe 
en ikonisk del af DreamCen-
ter lige siden vi mødte dem 
for lidt over et år siden. Vi 
var imponerede over deres 
design af kulturelle byg-
ninger, som indeholdt bå-
de social interaktion og in-
novativ arkitektur. 3XN 
har vist sig at være det helt 
rigtige valg i forhold til vo-
res vision. De har leveret et 
spændende design for Imax-
teateret, detailhandel og 
kreative kontorer, der vil 
stå som et fantastisk var-
tegn for DreamCenter og 

hele Shanghai, siger Dr. Al-
lan Zeman, bestyrelsesfor-
mand og grundlægger af 
LKF Group, Hongkong, i en 
pressemeddelelse.

Ved lanceringen håbede 
Jeffrey Katzenberg, øver-
ste direktør i DreamWorks 
Animation, at DreamCenter 
Shanghai i sig selv kan væ-
re en del af attraktionen - i 
modsætning til New Yorks 
Broadway og Londons West 
End, der er berømte for, 
hvad der foregår inde i byg-
ningerne. 

- Internationalt aner-
kendte arkitekter udvikler 
designs, der yderligere vil 
forbedre Shanghais skyline 
og gøre DreamCenter til et 
spændende knudepunkt for 
lokale beboere og en mag-
net for international turis-
me, sagde han.

Dansk bidrag til drømmecenter

Håbet fra bygherrer og designere 
er, at det vil summe med energi i 
de ny underholdningsomgivelser. 
(Illustration: 3XN)

Det nye 
DreamCenter 
i Shanghai får 
solidt dansk 
aftryk med nyt 
Imax-teater. 
(Illustration: 
3XN)

Dansk naturcenter i Hinds-
gavl vinder stor arkitek-
turpris i Dublin

BÆREDYGTIGT
kargaard@arkbyg.dk

Aart architects har modta-
get The Energy Effi ciency 
Best of Award 2013. 

Prisen er uddelt for Ak-
tivitets- og Naturcenter 
Hindsgavl, der har udmær-
ket sig ved at være et energi-
effektivt byggeri i internati-
onal særklasse.

Naturcentret var blandt 
vinderprojekterne, da The 
Energy Effi ciency Best of 
Awards 2013 forleden blev 
uddelt på Guinness Store-
house i Dublin. 

Energieffektivt
Prisen uddeles hvert andet år 
af Saint-Gobain Isover, som 
med prisen hædrer nybyg-
gerier og renoveringsprojek-
ter, der viser vejen for fremti-
dens energieffektive byggeri.

Aktivitets- og Naturcen-
ter Hindsgavl er resultat af 
et tæt samarbejde mellem 
Aart architects, Middelfart 
Kommune, Rønslev Ander-
sen og Miljøforum Fyn. 

Vokser ud af landskabet
Det prisbelønnede naturcen-
ter ligger i det naturskønne 
landskab i Hindsgavl Dyreha-
ve, hvor det nærmest vokser 
ud af det bakkede landskab. 
Fra udearealerne har de be-
søgende adgang til et græsbe-

klædt tag, der fungerer som 
udsigtspunkt over dyreha-
ven.

Som et af de første natur-
centre i Danmark opfylder 
Aktivitets- og Naturcenter 

Hindsgavl energikravene til 
et passivhus. 

Energiforbruget er så-
ledes markant reduceret, 
hvilket er blevet muligt ved 
at sikre en høj isoleringsev-
ne samt forme og orientere 
naturcentret i forhold til de 
lokale klimaforhold. 

Det kommer blandt andet 
til udtryk i den bygningsinte-
grerede solafskærmning, der 
ud over at modvirke overop-
hedning i de varme sommer-
måneder giver naturcentret 
en markant, arkitektonisk 
profi l.

- The Energy Effi ciency 
Best of Awards fremhæver 
kreative og innovative måder, 
hvorpå det er muligt at opnå 

energieffektivitet, og har til 
formål at fremme konstruk-
tionsmetoder, der bidrager til 

øget komfort og respekt for 
miljøet, skriver Saint-Gobain 
Isover om prisen.

Dansk naturcenter nu sat i fornem international klasse

Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl var blandt vinderprojekterne, da 
The Energy Effi ciency Best of Awards 2013 forleden blev uddelt. (Foto: 
Aart architects)

Vinderprojektet
Beliggenhed: Hindsgavl Dyrehave, Middelfart. 
Bygherre: Middelfart Kommune. 
Arkitekt: Aart architects. 
Ingeniør: Rønslev Andersen. 
Konsulent: Miljøforum Fyn. 

MURER  TØMRER  NEDBRYDNING

BYGGEFIRMAET

Udkradsning/ilægning af nye fuger fra 250,- pr. m2

- Vandskuring/puds fra 90,- pr. m2 
- Alt i betonarbejde

TLF. 7022 9988
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