Idekonkurrence for en ny
kultur- eller fritidsfunktion
på Christiansholm / Papirøen
Københavns Kommune inviterer dig til at deltage
i idekonkurrencen for den nye kultur- eller fritidsfunktion
på Christiansholm. De fem bedste ideer bliver præmieret
med hver 10.000 kr., og alle kan deltage.
Christiansholm har med sin placering midt i Inderhavnen og udsigt til Skuespilhuset, Operaen og
livet på vandet fået en stor plads i københavnernes hjerter. Mange kender i dag Christiansholm
som Papirøen, hvor pressen tidligere opbevarede tonsvis af avispapir, og hvor der i dag er 		
midlertidige lejere som Experimentarium og Street Food.
ET STED FOR ALLE KØBENHAVNERE
For fremadrettet at skabe helhed og aktivitet i området og for at sikre, at København bliver ved
med at være en af verdens bedste byer at bo i, skal der bl.a. bygges en ny og markant kultur- eller
fritidsfunktion. En destination, som vil tiltrække folk fra nær og fjern, og som alle kan bruge og har
lyst til at komme til. I Aalborg har de kultur- og aktivitetshuset Nordkraft, i Barcelona har de det
livlige gademarked Santa Caterina, og i Berlin har de Liquidrom, som huser spa- og svømmehal
på en ny og sundhedsfremmende måde.
Men hvad skal der være på Christiansholm, og skal det være én eller flere funktioner? Det har
vi brug for din hjælp til at finde ud af. Det er nemlig nu, de gode og spændende ideer skal på
bordet, så København kan blive inspireret til den videre udvikling af området.
ALLE KAN DELTAGE
Københavns Kommune inviterer dig derfor til at bidrage med din ide til, hvad den offentlige
kultur- eller fritidsfunktion på Christiansholm kan være.
Konkurrencen handler ikke om at kåre én vinder og udvælge ét projekt, men om at finde
inspiration til det videre udviklingsarbejde. Derfor bliver der kåret fem forskellige vindere,
som hver præmieres med 10.000 kr.
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KRAV OG KRITERIER
Dommerkomiteen udvælger de bedste ideer ud fra tre kriterier, som det er vigtigt, at din ide lever op til:
•

Originalitet. 											
Der skal være tale om en kultur- eller fritidsfunktion, som bygger på en god og original ide.		

•

Til glæde for mange. 										
Mange københavnere og byens gæster og turister skal have glæde af funktionen.					
			
Helheden. 												
Kultur- eller fritidsfunktionen skal passe godt til det unikke sted i Inderhavnen med stort byliv, og den skal
spille godt sammen med de ting, som sker lige omkring.

•

Dommerpanelet består af overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, kultur- og
fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.
STØRRELSE
Funktionen, som skal være på Christiansholm, må fylde det der svarer til ca. 10.000 m2. Det er altså ikke hele
grunden, som skal udfyldes af din ide, men det der i størrelse ca. svarer til Arken.
SÅDAN DELTAGER DU
Idekonkurrencen har sin egen Facebook-side (www.facebook.com/NyChristiansholm), hvor du kan finde
inspiration og indsende dit ideforslag i PDF-format.

Du kan deltage i idekonkurrencen ved at indsende dit forslag på Facebook.
Deltag inden d. 7. april.
Du deltager ved at indsende op til tre A4-sider (heraf maks. én sides tekst), som beskriver din ide i ord og
illustrationer/billeder/tegninger. Når du beskriver din ide til en ny funktion, kan du komme ind på temaer som
visionen for stedet, målgruppen, samspillet med området og referencer til lignende funktioner.
Hvis du har yderligere spørgsmål til idekonkurrencen så kontakt Rikke Lethare Nielsen,
Københavns Kommune på rln@okf.kk.dk

DELTAG I
IDEKONKURRENCEN
INDTIL D. 7. APRIL
2015

Foto: Morten Jerichau
Copenhagenmediacenter.com

Foto: Claus Randrup
Copenhagenmediacenter.com

Foto: Claus Randrup
Copenhagenmediacenter.com

Foto: Ty Stange
Copenhagenmediacenter.com

CHRISTIANSHOLM
(PAPIRØEN)

DELTAG I
IDEKONKURRENCEN
INDTIL D. 7. APRIL
2015

CHRISTIANSHOLM
(PAPIRØEN)

FIND FLERE KORTUDSNIT PÅ KBHKORT.KK.DK

