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HVEM ER VI?

• Søholm Opera ApS er en almentnyttig, lokalt forankret teater- og koncert
virksomhed grundlagt i 2015 af operasangerne Lise Christensen og Mike
Bracegirdle, der flyttede fra til London til Samsø samme år. Ved siden af
deres internationale karrierer som sangere har de sat Samsø på operaens
landkort bl.a. med sommerfestivalen ’Opera in Unlikely Places’, der hvert
år tiltrækker et større publikum, og som har nogle af Danmark og Europas
mest talentfulde sangere. Søholm Opera er støttet af Søholm Operas
Støtteforening med omkring 150 lokale medlemmer.

HVAD ER
VORES
VISION?

• Søholm Opera vil etablere et enestående koncert- sted på Samsø,
hvor arkitektur, akustik, bæredygtighed, natur, sted og kunstnerisk
udfoldelse spiller sammen til en hidtil uset, unik og spektakulær helhed.
Koncertsalen skal rumme 250 sidepladser.

Søholm Operahave & Koncerthus

• Natur- og kulturoplevelser tænkes sammen på radikalt nye måder med
appel til både det lokale, nationale og internationale publikum. Søholm
Opera’s Koncerthus, Kulturelt kraftcenter og Permahave bliver et lokalt
forankret, bæredygtigt kulturcenter af internationalt format for opera,
klassisk musik og permakultur.

HVORFOR
PÅ SAMSØ?

• Med sin placering midt i Danmark er Samsø et yndet feriemål, der i
sommersæsonen tiltrækker tusindvis af turister. Turismen er i stigende
vækst og et af øens vigtigste erhverv.
• Med smuk natur, fokus på bæredygtighed og 100% selvforsynende
med vedvarende energi er Samsø kendt som den grønne foregangs-ø
med et spirende kulturliv, der også tiltrækker udenlandske turister.
• Øen savner dog i høj grad gode, fysiske faciliteter, der året rundt kan
give mulighed for koncert- og kulturoplevelser.
Foto: Jeannette Phillipsen / philipsen.dk
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Visionen er at skabe verdens første bæredygtigt opførte koncerthus og
en operahave, hvor natur og kultur tænkes sammen på nye helheds
orienterede måder i et nøje designet samspil mellem arkitektur,
haveanlæg og aktiviteter. Huset skal opføres i bæredygtige materialer,
være energineutralt og bliver arkitektonisk set designet til stedet. Det
skal omgives af en af Nordeuropas største permakulturhaver, der har
æstetisk reference til de traditionsrige engelske ’Garden Operas’.
Med de seneste års aktiviteter er der skabt et voksende momentum for
opera og klassisk musik på Samsø, der i høj grad understøttes og bakkes
op af lokale aktører i kraft af gode og allerede etablerede samarbejder.
Således er der reelt grundlag for at opera og klassisk musik får potentiale
til at blive en del af Samsø særlige brand og profil, som den grønne,
naturskønne ø, der også har et levende og interessant kulturliv. Den
voksende interesse og det stigende engagement i aktiviteter med opera
og klassisk musik på Samsø vil kunne tiltrække gæster og publikum til
øen, ikke bare i højsæsonen men året igennem, hvis blot de rette fysiske
rammer og forhold er til stede.

Rundt om Koncerthuset vil vi anlægge en permakulturhave* for at
skabe en kulturoplevelse, der taler til alle sanser og som vil være platform
for formidlende aktiviteter med undervisning, foredrag osv. På grunden
planlægger vi desuden på sigt at anlægge en driftsbygning (til værksted
og lager) samt to engelske ”hobbit houses” som overnatningsmulighed
for kunstnere og besøgende. Endeligt ønsker vi at haven rummer
en helårscafé (Geodætisk orangeri). Og i sammenhæng med den
eksisterende private bolig ønsker vi at bygge en kunstnerbolig/studio
for længere artist-in-residence ophold.

Lager
Geodætisk orangeri

Hobbit houses

Med etablering af Søholm Operas Koncerthus, Kulturelt kraftcenter og
Permahave, ønsker vi at understøtte og styrke denne udvikling. Stedet
skal være et lokalt, kulturelt kraftcenter af internationalt format.
Det skal være et eksempelprojekt på, hvordan kunst og bæredygtighed
kan tænkes sammen i et innovativt, klimavenligt og miljørigtigt helheds
orienteret anlægsarbejde. Og det skal være et eksempelprojekt på,
hvordan udviklingspotentialet i landdistrikterne kan artikuleres gennem
satsninger på nye former for kulturoplevelser og samarbejder på tværs
af lokalt forankrede erhverv. Søholm Operas Koncerthus, Kulturelt kraft
center og Permahave er et helt igennem grønt og kunstnerisk ambitiøst
projekt.

Kunstnerbolig
Koncerthus

Privat bolig

Permakulturhave

Parkeringsplads

* Permakultur er en dyrkningsform, der vinder hastigt frem, som et anerkendt, professionelt alternativ til traditionelle dyrkningsmetoder og haveanlægsdesign. Permakultur baserer sig på
bæredygtige helhedsløsninger, tilpasset stedets naturlige kredsløb, jordbundsforhold mv. der øger jordens frugtbarhed og giver et øget udbytte af afgrøder.
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Søholm Operahave & Koncerthus

Oplæg til et BÆREDYGTIGT KONCERTHUS
Bygningen påtænkes at bygges i to lag med en ydre skal af træ, der fungerer som levende
membran mellem ude og inde.

Referencebilleder:
Bilag 1 Beliggenhedskort 1:1000

Solceller i tagfladen

Lysindfald i tagfladen

Referencebilleder:

Martin-Lancaster House /
MacKay-Lyons Sweetapple
Architects, © Greg Richardson

Transparens i facaden

Naturlige og holdbare materialer

snapemaltings.co.uk

Brug af træ i koncertsalen

Flexible vægpartier
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Lag på lag
Huset har en indre kerne af træ og
lervægge, som rummer alle husets
primære funktioner. Denne kerne
er beskyttet af en ydre skal af træ.

SNIT

Masseovn
Centrale rum opvarmes af masseovn for godt indeklima og fleksibel
benyttelse hen over året uden
opvarmning af hele huset.

7760

6070

Vi lægger vægt på at skabe et hus, der tænker bæredygtighed ind i så mange
aspekter som muligt fra byggeri over materialevalg til drift.

Dressing
Rooms
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Mindre beton
For så vidt muligt undgår vi
at bygge under grundplan
for at spare på beton. I stedet
skaber vi optimal udnyttelse af
pladsen, orkestergraven kan
fx. nivelleres med en hæve/
sænkeflade.
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Elevator

Elevator
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Med årstidernes skiften
Døre af 3-lags glas med
træporte på ydersiden giver
en fleksibel facade, der kan
tilpasses efter benyttelse af
huset og årstid.
Naturen tæt på
Fleksible vægge giver glidende
overgange mellem natur og
arkitektur. Selv inde fra koncertsalen er der adgang til permakulturhaven.
Bæredygtig energiramme
Med solceller, kompostvarme
(biomile), jordvarme og regnvandsopsamling er det vores
ambition at skabe verdens første
bæredygtige scenekunsthus,
der udelukkende er baseret på
vedvarende energi. og genanvendelige materialer.
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REFERENCE-PROJEKTER Eksempler på rurale koncertsale, der tiltrækker turister til landdistrikterne og skaber lokal vækst
BLAIBACH KONZERTSAAL, Blaibach Bayern, Tyskland.
200 sidepladser.
60 koncerter om året, alle udsolgt.

SNAPE MALTINGS CONCERT HALL, Snape, Suffolk, UK.
810 sidepladser.
500.000 besøgende om året.

WESTBEN, Ontario Canada.
8.000 billetter solgt om året.

Søholm Operahave & Koncerthus

”Søholm Opera har i de sidste par år udviklet konceptet
Opera in Unlikely Places, som har tilført vores turistprodukt
et helt ekstraordinært aspekt. Vi er overbevist om, at
virksomheden også i fremtiden vil kunne være af særlig
betydning for vores turisme, hvis Søholm Opera får
mulighed for at udvikle sig med nogle faste rammer på
Samsø.”
Marcel Meijer, borgmester
Ulla Holm, fmd. Social- og Kulturudvalget
Samsø Kommune

”Jeg understøtter til fulde jeres ambition om at bygge
et koncerthus på Samsø, der lever op til alle moderne
standarder I forhold til arkitektur og akustik. Dette
visionære projekt vil sikre en fortsat stærk kulturel profil på
Samsø og facilitere koncertarrangementer som fx Samsø
Kammermusikfestival.”
Lars Bjørnkjær, violininist, Kgl. Koncertmester
Tidl. kunstnerisk leder, Samsø Kammermusikfestival

”Et koncertsted med alt hvad dertil hører af lydudstyr,
flygel og de smukke omgivelser I beskriver er noget
som Samsø virkelig mangler og som vi, der arrangerer
Samsø Jazzfestival, i den grad savner. Det vil være rigtig
spændende at indgå i et samarbejde når jeres planer
bliver realiseret.”
Rolf Thofte Sørensen, Samsø Jazzfestival
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“As the founders of the Samsø Piano Festival we have
been delighted to welcome world-class artists to Samsø
for a number of years now. We have also been excited to
witness the establishment and development of Søholm
Opera since their arrival on the island in 2014. In the few
years they have been here they have extended the cultural
platform and like us, have managed to attract international
artists to perform for our community and visitors. We fully
endorse their proposal to build a concert / culture house
on Samsø and would be delighted to collaborate with
them in the future.”
Julian Thurber and Ingryd Thorson,
Samsø Piano Festival

”I fully endorse Søholm Opera’s initiative to build a concert house and
cultural venue on Samsø and would be delighted to collaborate with them
in the future. Having worked at Glyndebourne for a number of years, I am
well acquainted with the tradition of ”Garden Opera”. Glyndebourne has
developed a global reputation for attracting the best of the world’s artists to
perform in their productions, but really it just started out with opera in the living
room of their country estate. Anything is possible with passion and it is evident
that Mike and Lise have strong ambitions to create something extremely
special for this community - I wholeheartedly commend them.”
Tecwyn Evans, Director of Music / MusikChef Director of Music / MusikChef
Danish National Opera / Den Jyske Opera Danish National Opera / Den
Jyske Opera

Dette materiale er udarbejdet for Søholm Opera af Rural Agentur i samarbejde med Kirsten Løffler Reich

RURAL AGENTUR
Rural agency & architecture studio.

Articulating rural potentital in an urban age.
Slettebjergvej 21
4174 Jystrup

www.ruralagentur.com

