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Nyrenoveret DTUauditorie skal være en
aktiv del af livet i Lyngby
DTU's største auditoriebygning har nyt udseende og aktiviteterne udvides.
Åbne miljøer skal danne ramme om alt fra undervisning til koncerter
EVENTS Campus skal invitere
til møder mellem mennesker.
Sådan lyder én af grundvisionerne for den campusudvikling, der har været i gang på
DTU siden 2012. Det er renoveringen af universitetets største auditoriebygning ’Bygning
116’ nu et eksempel på, skriver
DTU i en pressemeddelelse.
De før så snævre foyer- og
gangarealer er forvandlet til
åbne studiemiljøer, et smalt
indgangsparti er erstattet med
en stor glasfacade og et mørkt
garderoberum ved indgangen
er blevet til et lyst læringsrum.
Ændringerne skal fremme
lysten til læring og socialt samvær, og rektor på DTU, Anders
Overgaard Bjarklev, håber, at
det vil appellere til både studerende og lokale.
"Ambitionen har været at
gøre ’Bygning 116’ til en aktiv
del af livet i Lyngby, så endnu
mere af vores campus kommer
borgerne til gode. DTU er et
eliteuniversitet, som går i dialog med omverdenen, og derfor vil vi gerne stille vores bygninger til rådighed for mere
end bare undervisning. Det
kan for eksempel være ved at
bruge auditoriet til koncerter,

ter gennem bearbejdet filmmateriale, og skal udfordre
publikums forestillinger om,
hvad videnskab er og kan.

Nutidens undervisningsformer

Sådan her er noget af ’Bygning 116’ på DTU kommet til at se ud efter en renovering. Pressefoto

bogreceptioner eller debataftener," siger han.

Videnskab og kunst
Idéen om at invitere omverdenen inden for skinner igennem i de tanker som kunstner
Malene Bach og lysdesigner
Iben Winther Orton har gjort
sig i udformningen af auditoriebygningens nye indretning.
Sammen har de arbejdet
på at udnytte lysindfaldet fra
de højtsiddende vinduer, der
følger bygningen 360 grader
rundt. Det har de gjort ved at
hænge store, transparente tekstiler ned fra gangarealernes loft.
"Vi har tilføjet de farvede
tekstiler for at bløde lyset op

lag for lag. Vi har tre lag og
tre forskellige materialer for
at undgå flimmer og skabe
det mest naturlige lysindfald.
Før havde du en solside og en
skyggeside. Nu har du to ligeværdige sider med lys, hvor du
kan arbejde. Det giver et andet
flow i rummet, og poesien er
blevet højnet," forklarer lysdesigner Iben Winther Orton.
Også i bygningens største
auditorie går brugen af tekstiler igen. Her udgør et 15 meter
langt scenetæppe med lag af
farvede tekstiler et kunstværk,
hvorpå der skal vises kunstfilm
før og efter forelæsninger og
arrangementer. Kunstfilmene
fortolker DTU's forskningsfel-

Ud over den centrale plads,
kunsten har fået, fremhæver
projektleder Laura Utke Graae
Jørgensen de store, åbne studiemiljøer som den største
forandring i bygningen. Fokus
har været på at tilpasse indretningen til nutidens undervisningsformer.
"Undervisningen i dag er
mere uformel og gruppeorienteret end for 50 år siden.
Derfor har vi lagt vægt på at
understøtte mange forskellige læringssituationer, så bygningen både rummer uformelle læringsmiljøer og mere formelle rum til undervisning,"
forklarer hun, og tilføjer at
respekten for den eksisterende arkitektur har vægtet tung i
moderniseringsprocessen.
Bygning 116 blev oprindeligt tegnet af det berømte
arkitektpar Eva og Nils Koppel
og indviet i 1974. Det er første gang, der bliver ændret på
udtryk og indretning.
Jk

Viden & Vin
besøger LIFE
Normalt er det kun skoleklasser, der
få adgang til LIFE Campus. Men torsdag den 25. november kan de voksne også lov til at komme indenfor.
Af Signe Steffensen

LYNGBY Byggeriet af LIFE Campus begyndte for knap to år
siden, hvor Lyngby-Taarbæks
borgmester Sofia Osmani sammen med Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand Lars

Rebien Sørensen tog de første spadestik til LIFE Campus.
I dag er det nye læringscenter
på Biologiens Vej 5 i Kongens
Lyngby taget i brug. Skoleklasser fra hele Sjælland ankommer med busser for at arbejde
eksperimenterede med virke-

lighedsnære problemstillinger i de højteknologiske laboratorier.
LIFE Campus er normalt
lukket for offentligheden.
Torsdag den 25. november
kl. 17.00-19.00 gør de dog en
undtagelse. Her åbnes dørene for kommunens borgere
og andre, der er interesserede
i at komme inden for murene
og blive vist rundt. De inviterer
nemlig på Viden & Vin.

Program
Kl. 17.00 – 17.15: Velkommen
til LIFE Campus – om LIFE og
rejsen til LIFE Campus
v/ Christine Antorini, Direktør for LIFE Fonden
Kl. 17.15 – 18.00: Oplev LIFE
Campus
Følg elevernes spor rundt
på LIFE Campus, besøg de højteknologiske laboratorier, se
film i Kolossalen, hør mere om
kunstværkerne af Jeppe Hein
og se det nyanlagte LIFE Pomet
og LIFE Arboret.
Kl. 18.00 – 19.00: Viden og
Vin og netværk
Tid til spørgsmål. Er der
videnskab i vin? Og meget
mere.
Kl. 19.00: Tak for i dag!

OM LIFE FONDEN
LIFE står for Læring, Idéer,

Fascination og Eksperimenter.
LIFE Fonden er en ny
erhvervsdrivende fond med
almennyttigt sigte, der har til
formål at højne den naturvidenskabelige dannelse,
uddannelse og forskning
samt styrke danske børn og
unges motivation og interesse for naturvidenskab. Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE, der
udvikler naturfaglige undervisningsforløb til skoler og
ungdomsuddannelser.

Om Viden & Vin
Arrangementet Viden & Vin
udspringer af Science City
Lyngbys Netværk for kommunikation, som Det Grønne
Område er en del af.
Idéen bag er at invitere borgere indenfor hos Lyngby-Taarbæks mange virksomheder
og organisationer.
Til Viden & Vin kan man den
sidste uge i hver måned blive
klogere på, hvad der gemmer
sig bag murene i Lyngbys virksomheder og høre om aktuelle
projekter, ny forskning, lokal
erhvervsudvikling, spændende
opdagelser eller store begivenheder, mens man altså nyder et
glas vin.
Billetter sælges via Billetto

Vinsmagning på stadion
SKÅL Lyngby Boldklub er mest
kendt for fodbolden, men for
en gangs skyld behøver man
hverken være foddboldkyndig eller fodboldinteresseret
for at lægge vejen forbi Lyngby Stadion. Lørdag 13. november inviterer klubben nemlig
til et stort vinsmagnings-arrangement i samarbejde med

vinimportøren Distinto, der er
specialist i italienske vine.
Til arrangementet kan man
smage sig gennem mere end
100 fantastiske vine og samtidig møde nogle af Italiens
bedste vinproducenter, der
kan fortælle historien bag lige
præcis deres vin.
Vinsmagningen finder sted

i Carl Ras Loungen på Lyngby
Stadion fra klokken 11 til 14.
Det koster 150 kr. at deltage og
billetter kan købes på Lyngby
Boldklubs webshop eller inde
på lbklive.dk/vinsmagning.
Der er omkring 100 vine klar til
smagning på Lyngby Stadion

KÆMPE
VINSMAGNING
MERE END

FORSKELLIGE VINE

I de hyggelige omgivelser i Carl Ras-loungen på Lyngby Stadion
inviterer vi til stående/gående vinsmagning med mulighed for at møde
nogle af Distinto's bedste vinproducenter og smage på mere end
100 forskellige vine.

HVORNÅR
Lørdag d. 13. november kl. 11-14

Lyngby BK
Partnere &
Sæsonkortholdere

100 kr.

HVOR FOREGÅR DET
Carl Ras-Lounge v. Lyngby Stadion
Lundtoftevej 53
2800 Kongens Lyngby

Tilmelding
lbklive.dk/vinsmagning

Alt til dig. Ét sted
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PRIS:

150 kr.

