
 

   

 

PROGRAM FOR ARKITEKTURREJSE: ROTTERDAM KALDER PÅ OS 
 
TORSDAG, DEN 7. JUNI – LØRDAG DEN 9. JUNI 2018 

Torsdag, den 7. juni 2018: 
Kl. 07.30: Vi mødes ved gaten i Kastrup Lufthavn 
Kl. 08.15: Afrejse til Amsterdam med SK2551, SAS 
Kl. 09.45: Ankomst Amsterdam, Schipol Lufthavn 
Skift fra fly til tog i lufthavnen og videre til Rotterdam. 
 
 

Eftermiddag: 

 Guidet tur rundt i Rotterdam med fokus på byudviklingen siden 2. Verdenskrig og frem til i dag. 
Guide: Byplanlægger, Rotterdam Kommune 
 

 Vi lægger vejen forbi det hollandske arkitekturcenter, Het Nieuwe Instituut, hvor vi får mulighed for 
at besøge den renoverede lejlighed i the Sonneveld House 

Aftenen er til fri disposition. 
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Fredag, den 8. juni 2018: 

Formiddag: 

 Vi besøger MVRDV 
Vi får en præsentation af virksomhedens arbejde, metoder og projekter 

 Sammen med MVRDV besøger vi Markthalle, der er kombineret food hall og boligbyggeri.  
Et eksklusivt kig bag facaden. 
 

MVRDV 
Tegnestuen stod bag 00’ernes første store internationale gennembrud i dansk arkitektur. I samarbejde med 
danske JJW arkitekter omdannede de en tidligere soyakagefabrik ved havnen i København til boliger, som 
blev sat uden på de eksisterende silokerner. Det havde man alligevel aldrig set før i Danmark. Nu var den 
internationale arkitekturfest skudt i gang. Snart efter fulgte Jean Nouvel i DR, Daniel Liebeskind med det 
Dansk Jødiske Museum og Norman Foster i ZOO. Men MVRDV har holdt ved, og vi har nu også fået 
fornøjelsen af Rockmuseet i Roskilde og bevægelseshuset KU.BE på Frederiksberg.  

 
Frokost på egen hånd 
 
Eftermiddag: 

 Vi besøger OMA 
Vi får en præsentation af tidligere arbejder og metoder, og skal selvfølgelig høre om OMA og BLOX 

 Sammen med OMA besøger vi bl.a. det kombinerede byggeri, Timmerhuis 

OMA 

I modsætning til MVRDV har Rem Koolhaas - den store arkitekt, teoretiker og inspirator for mange unge 

danske arkitekter – aldrig bygget i København. I 2018 åbner BLOX ved havnen i København, tegnet af Rem 

Koolhaas’ tegnestue OMA. BLOX er en bygning bygget i stål med facader af grøn og mælkehvid glas. 

Bygningen består af blokke, eller klodser, bygget ovenpå hinanden med forskellige funktioner, og 

Københavns måske mest trafikkerede indfaldsvej kører lige ind igennem bygningen. 

Dansk Arkitektur Center flytter ind i BLOX, så vi skal dele adresse med lejligheder, et fitnesscenter, en 

restaurant og kontorer. En lille by i byen, hvor mange funktioner skal skabe en helt særlig følelse af by. 

 

Middag for forhåndstilmeldte 
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Lørdag, den 9. juni 2018: 

Formiddag: 
 
Vi går sammen til Museumspark anlagt af OMA tilbage i 1994. Parken er knudepunkt for flere 
kulturinstitutioner i området.  
I Museumsparken finder vi også Kunsthal Rotterdam, også tegnet af OMA og Rem Koolhaas tilbage i slut 
firserne. 
Vi får en omvisning i Kunsthallen med fokus på den særlig OMA’ske arkitektur, idé og fortælling. 

Efter besøg i Kunsthallen er der åbent program, dvs intet er programlagt før vi igen mødes, og sammen 
tager toget mod Schipol i Amsterdam. 
 
 
Ca. kl. 15.45: mødes vi igen og tager toget til Amsterdam 

Kl. 18.45: Afrejse fra Amsterdam med SK1550, SAS 
Kl. 20.05: Ankomst Københavns Lufthavn 

 

Programmet er med forbehold for ændringer 


