
Ideoplæg fra workshop 13. november 2021
Dansens by Aarhus 
- Inviterer til dans og bevægelse i byens Dansepavillon

 Nyfortolkning af de klassiske 
dansepavilloner bygget for 100-175 
år siden

 Ikonisk arkitektur = ”Wow” effekt 
 Rund eller oval form
 Overdækket men med udsigt til 

himlen
 Indbygget lys & lyd i taget

 Åben i siderne
 Men kan lukkes?

 3 zoner – 200 m2
 Dansegulv 
 ”Social” område
 Tilskuere – udenoms areal 

• Bynært
• Inden for ringgaden

• Nem at komme til
• En del af en bypark 

• Plads til pausen rundt om
• Tæt på cafe & toiletter

Foreninger, kommercielle og 
borgere kan arrangere gratis 
begivenheder med
• ”Socials”/Selskabsdans
• Opvisninger/Anden dans
• Bevægelse

• Eksisterende dansere i 
alle aldre fra Aarhus, 
regionen, Danmark & 
verden

• Nye dansere fra Aarhus 
og omegn

Dans er bevægelse, idræt, fritidsliv, kultur 
og en dansepavillon kan
 gøre byen mere levende, inspirerende 

og spændende at færdes i.
 skabe grobund for et synligt og 

alternativt gå i byen miljø, hvor det er 
dansen og det sociale sammenhold der 
har hovedfokus.

 skabe større kulturel diversitet.
 skabe relationer på tværs af køn, 

alder, kultur, nationalitet med mere.
 udfordre den enkelte til at lære nyt og 

evt. overskride egne grænser, for 
deltagelse i det offentlige rum og skabe 
kulturudveksling.

 give mental og fysisk sundhed for den 
enkelte. 

 Være bindeled imellem det 
foreningsbaserede og kommercielle 
dansemiljø

 Markedsføre Aarhus som ”Dansens by”

• Dansegulvet er opbygget i træ med 
affjedring

• Skal være jævnt og glat
• Mulighed for udrulning af 

dansevinyl for at målrette 
underlag mere specifikt til de 
enkelte dansestile

• Max 2 mm mellemrum imellem 
planker?

Opføres og drives af Aarhus 
kommune
• Koda & el betalt for 

gratis arrangementer
• Bookingportal


