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HÄGRING
Förslaget för en dialog med platsens historia, samtid 
och framtid. Likt en diffus minnesbild speglas den 
gamla dansrestaurangens fasader och läge, samtidigt 

OMGIVNING

-

-
ser anläggs på tomtens östra sida.

PLANEN
-

rangens utsträckning. Centralt genomskärs den 

-
tioner rymms i dess östra del och de publika i dess 

BRÖLLOP
-
-

en generös altan ut sig. Efter drink och mingel går 

stora restaurangen.

DISCO
En lång kö ringlar sig utefter trädecket mot entresidan. 

-

London och Barcelona. Inne i entrerummet står och 
sitter människor och minglar, gallerirummet är om-

-

-

-
pan till utsiktsalen lugnar tempot ner sig, här kan man 

tar sig ett bloss på däcket utanför. 

DANSKVÄLL
Flera hundra människor har samlats för att under 

-
teliga strömma in från restaurangen eller direkt från 
entren där de redan från utsidan har skymtat de 

BADDAG
Efter en baddag på stranden tar man sig upp under 

och himmlen i den speglande fasaden. Väl framme 
-

-
ligare ett dopp, eller äta en härlig lunch för att sedan 

Från parkeringen närmar man sig byggnaden på en 

genom hela byggnaden och i dess slut anar man 

utrymme för garderob samt en disk där gästerna kan 

scenrummet eller utsiktssalen.

gör att det blir mindre spring och buller runt huset 

FASADEN
-

polerad stål som ger en speglande effekt. Fasaden 
förstärker och speglar tomtens karaktär, dygnets skift-

upp framför fönstren skapas en fassetterad lek med 

Vid skymningen transformeras byggnaden i takt med 

mörkret och lamporna tänds, nu belyser byggnaden 

Bullerdämpning sker främst genom byggnadens 

-
-

-
skyddas med sprinklersystem. 
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garderob 900 plagg

konsert / teater 225 i publik

restaurang 150 gäster

garderob 900 plagg

diskotek 900 besökande

konstutställning

mässa

restaurang 150 gäster

konstutställning

dans afton med storband

restaurang 60 gäster och coctailmingel

FUNKTIONER

servande ytor, personalutrymmen

publika ytor

kommunikation personal

kommunikation besökare

KOMMUNIKATION

bullerskyddande vägg

BULLER REDUKTION

Den gamla fasadens mönster 
tas upp i ny skepnad

Fasaden lockar till beröring Strandens vita sand och 
bryggor återfinns i ny skepnad 
vid byggnaden.

Dansen som länk mellan 
generationer

SAMMANSTÄLLNING BTA

PLAN 1

festytor:
entrerum105 m2

restaurangen 240 m2

scen 25 m2

scenrummet 190 m2

utställningsrummet 40 m2

total 600 m2

serviceutrymmen:
restaurangkök 155 m2

personalrum 20 m2

teknik/ventillation 25 m2

loge/scenfrd 20 m2

toaletter/städ 80 m2

total 300 m2

TOTALT 900 m2

uteservering 390 m2 tillkommer

PLAN 2

utsiktsalen 130 m2

bar/pentry/städ/wc 40 m2

TOTALT 170 m2

uteservering 200 m2 tillkommer

HELA BYGGNADEN

TOTALT 1070 m2

uteservering 590 m2 tillkommer
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