Lokalerne
Bronxen
Antal personer: 8
Areal: 12 kvm
Inventar:
2 borde med 8 stole
Beskrivelse:
Bronxen er placeret på 1. sal, og er det største studierum i huset. Standardopstilling tilbyder plads til 8
personer, der evt. kan deles i to grupper af 4 med hver deres bord. Bronxen tilbyder både skærm og
whiteboard.
Hjørnet
Antal personer: 34
Areal: 89 kvm
Inventar:
2 runde borde med 10 stole
2 mobile rektangulære højdejustérbare borde med 18 skamler
1 rektangulært bord med 6 caféstole
Beskrivelse:
Hjørnet er placeret på 1. sal og egner sig til undervisning og workshops af klasser eller større grupper.
Inventaret i standardopstilling giver plads til 34 personer, men der kan tilflyttes 1 mobilt rektangulære
højdejustérbart borde med 10 skamler, så kapaciteten øges til 44 personer.
Passagen tilbyder desværre hverken projektor, lærred, lydanlæg eller whiteboards i lokalet.
Hjørnet bruges desuden til udstillingsområde af flade professionelle- eller elevproduktioner fx billeder,
plancher mm. Der findes desuden vandautomat i lokalet.

Kanten
Antal personer: 16
Areal: 62 kvm
Inventar:
4 caféborde med 16 caféstole
Beskrivelse:
Kanten er placeret på 1. sal og egner sig som spiseområde, vejledningssessioner i kombination med de 4
lukkede studierum eller som samlet åbent gruppearbejdsrum fx i samspil med Panorama eller Hjørnet.
Det er også muligt at se aktiviteter på scenen på Torvet, da der er åbent view ned til stueetagen.
Kanten fungerer også som et gennemgangsområde på 1. sal, der binder 3 andre store lokaler og 4
studierum sammen. På Kanten finder man ligeledes udgangen fra 1. sal til både trappe ned mod
parkeringskælderen og elevator.
Standardopstillingen af inventar tilbyder plads til 16 personer omkring 4 caféborde med hver 4 caféstole.

Panorama
Antal personer: 28
Areal: 98 kvm
Inventar:
2 mobile rektangulære højdejustérbare borde med 16 skamler
2 rektangulære borde i fast højde med 6 caféstole og 6 skamler
Beskrivelse:
Panorama er placeret på 1. sal og egner til undervisning eller instruktion af klasser eller større grupper,
men kan også benyttes til workshops. Inventaret i standard opstilling giver plads til 28 personer, men der
kan tilflyttes op til 2 mobile rektangulære højdejustérbare borde med 16 skamler fra Hjørnet, så
kapaciteten øges til i alt 44 personer.
Panorama tilbyder et fast elektronisk lærred og en projektor med lyd, der nemt kan betjenes via
kontakter på væggen ved siden af lærredet.

Passagen
Antal personer: 15
Areal: 68 kvm
Inventar:
8 læder pufmøbler
2 sæt siddemøbler af grupper på 4
4 lænestole med rundt bord
Beskrivelsen:
Passagen er placeret på 1. sal og egner sig til solo eller smågruppeaktiviteter, hvor dialog er
kerneaktiviteten, da der ingen borde findes udover et rundt med 4 lænestole til. Standardopstillingen
giver plads til 15 personer. Lokalet fungerer desuden typisk som gennemgangsområde mod Kanten og
studierummene.
Passagen tilbyder desværre hverken projektor, lærred, lydanlæg eller whiteboards i lokalet.
Salonen
Antal personer: 70
Areal: 98 kvm
Inventar:
6 borde med 70 skalstole, 20 hydrauliske stole med hjul
Lærred, projektor og ét headset
Beskrivelsen:
Salonen er placeret i stueetagen, og egner sig til envejs kommunikation fx instruktion af klasser og større
grupper, foredrag. Salonen kan med fordel indgå i samspil med brug af Torvet. Lokalet er det eneste i
huset med trægulv og er dermed det mest ’elegante’ af alle lokaler i huset.
Salonen er placeret som sidelokale til Torvet. Standardopstillingen af inventar tilbyder plads til 70
personer i stoleopsætning i ens retning. Der findes desuden 6 høje borde på hjul, der egner sig godt til
udstillinger af fx elevproduktioner.
Salonen tilbyder et fast elektronisk lærred og en projektor med lyd, der nemt kan betjenes via kontakter
på væggen ved siden af lærredet.
Salonen kan lukkes fysisk af for andre brugere.

Studie 1
Antal personer: 4
Areal: 8 kvm
Inventar:
1 cafébord med 4 caféstole
Beskrivelse:
Studie 1 er placeret på 1. sal med indgang fra Kanten. Studie 1 er egnet til studiegruppeaktiviteter, og
tilbyder både skærm og whiteboard.

Studie 2
Antal personer: 4
Areal: 7 kvm
Inventar:
1 gruppebord med 4 caféstole
Beskrivelse:
Studie 2 er placeret på 1. sal med indgang fra Kanten. Studie 2 er egnet til studiegruppeaktiviteter, og
tilbyder både skærm og whiteboard.

Studie 3
Antal personer: 2
Areal: 5 kvm
Inventar:
1 bord med 2 lænestole
Beskrivelse:
Studie 3 er placeret på 1. sal med indgang fra Kanten. Studie 3 er egnet til samtale, dialog og
refleksionsarbejde, og tilbyder whiteboard.

Torvet
Areal: 207 kvm
Inventar:
9 bordsektioner med hver 3 strømstik og plads til 8 stående omkring
37 kvm2 scene
200 skalstole
35 siddepladser på trapperne
Opbevaring i skufferne under trapperne
Lærred, projektor, lysbom, højtalersystem og ét headset
Beskrivelse:
Torvet egner sig workshops, gruppearbejde, dans, teater, musikarrangementer, seminarer, konferencer
og messer. Torvet er placeret i stueetagen, og er husets største lokale og mest fleksible.
Torvet tilbyder 4 bordområder med 2, 2, 2 og 3 borde med eller uden 4 skillevægssektioner – alle borde
har hver 1 stikdåse med 3 jordstik i. BORDSTØRRELSE SKILLEVÆGSSTØRRELSE.
Skillevæggene køres ned efter bordene, og har en dobbelt funktion som lyddæmper og ophængsvæg
med tegnestifter af fx lette flade materialer. Det tager under 2 minutter at køre hver bord- eller
skillevægssektion ned, og der kan køres op til 2 sektioner ned ad gangen. Det tager ca. 8 minutter at
køre alle 4 borde- og skillevægssektioner ned eller op.

Der er mulighed for at opstilling af to stolesektioner med i alt 200 stole i rækker. Heraf kan der opstilles
125 stole direkte foran scenen, og der kan sidde ca. 35-40 personer på trappeområdet bag stolene foran
scenen, hvor alle har syn mod scenen. På trappeområdet kan der fx også nydes forplejning.
Scenen er 35 kvm2 stor, og kan tilgås enten fra torvet via en trappe eller via Salonen, som kan fungere
som backstage til scenebrug. Torvet tilbyder et fast ophængt elektronisk lærred, der sammen med en
kraftig projektor med lyd nemt betjenes via kontakter på væggen ved siden af. Det kan aftales, at der
skal opstilles en mixerpult, hvis sceneaktiviteten kræver dette. I loftet over scenen findes en lysbom, der
nemt betjenes via et panel i væggen bag en skabslåge.
Torvet kan ikke lukkes fysisk af for andre brugere.
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