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vision 

SØHOLM skal være et lokalt kulturelt kraftcenter af internationalt format. De arkitektoniske skitser, som 
ligger til grund for den vedtagne lokalplan, er et unikt bud på hvordan kultur, natur og mennesker i form af 
kunst, bæredygtighed og sociale fællesskaber kan tænkes sammen i et innovativt, klimavenligt og miljørigtigt 
helhedsorienteret anlægsarbejde.
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”Søholm er en lokal destination på internationalt niveau, 
som vil tiltrække internationale kunstnere og stimulere og 
eksponere danske talenter.”

Johan Reuter, International Operasanger

”Søholm levendegør den bæredygtige symbiose mellem natur, 
kultur og arkitektur”

Jesper Theilgaard, forfatter og klimaekspert

”Søholm passer godt ind i den samlede fortælling om Samsø som et 
sted med masser af virkelyst og initiativ, og er også i sig selv en stærk 
fortælling om bæredygtighed. På den måde er Søholm er et nyt kapitel 
i historien om hvad Samsø kan”

Kirsten Brosbøl, tidligere miljøminister
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”Mange mennesker kommer til Samsø på grund af naturen, landskaberne og 
menneskene. SØHOLM bidrager til det hele, og er også i sig selv en ”reason 
to go” til Samsø.”
 
Borgmester Marcel Meijer

VELKOMMEN TIL SØHOLM

Ved indkørslen til Nordby mødes man af verdens første bæredygtige og CO2 
neutrale koncerthus, omgivet af en af Nordens største permakulturhaver.
SØHOLM forbinder arkitektur, kultur og natur i et unikt kulturelt kraftcenter af 
internationalt format med æstetiske referencer til de traditionsrige engelske 
’Garden Operas’.
Her vil både fastboende, faste besøgende og nye gæster blive inspireret til 
kulturel fordybelse i naturlige omgivelser. Et ”must see” for alle, der besøger 
Samsø. Med noget for alle sanser: Æstetik for øjet, musik til øret, duften af 
anis i haven og lokale lækkerier til ganen.
For borgerne på Samsø er SØHOLM ”deres sted”. Skabt gennem et unikt 
samspil mellem civilsamfundet, virksomheder og det offentlige. SØHOLM 
er bredt forankret i lokalsamfundet og bidrager til øens internationalt 
anerkendte rolle som foregangssamfund i forhold til at genopfinde det 
bæredygtige lokalsamfund i en global verden. Samsø er kendt og anerkendt 
som Danmarks grønneste ø med 100% selvforsyning fra vedvarende 
energikilder.

SØHOLM er en samlet eksponent for Samsøs værdier. Et koncentrat af smuk 
natur, den originale, levende arkitektur, det rige kulturliv og befolkningens 
fokus på bæredygtighed.
Ved en række borgermøder afholdt i efteråret 2020, blev deltagerne bedt om 
at bidrage med værdier, som de mener kendetegner både øen og projektet. 
Et af de ord, der vandt bred opbakning var ordet BEGEJSTRING.
SØHOLM er kendt for at have bragt især opera i Verdensklasse til den lille 
grønne ø i Kattegat. I sin nye udvidede form vil SØHOLM med årene udvikle 
sig til et kulturelt kraftcenter, hvor natur- og kulturoplevelser tænkes sammen 
på radikalt nye måder, med appel til både et nationalt og internationalt 

publikum. Klassisk musik og opera er det kunstneriske udgangspunkt, 
men andre genrer ligesom anden scenekunst vil også få plads.
Og kombineret med sanselige oplevelser fra den omliggende 
permakulturhave adskiller den samlede oplevelse sig fra de store byers 
store scener.

For turismen og erhvervslivet, og dermed for Samsøs samlede økonomi, vil 
SØHOLM være en gamechanger. SØHOLM vil bidrage med op mod 20.000 
ekstra turister om året, og med nye tilbud til de mere end 300.000 turister, 
der allerede finder frem til øen via en af de to færgeforbindelser. Turisme 
er et af øens vigtigste erhverv, og de besøgende efterspørger unikke 
oplevelser, der kan tilføre oplevelsen nye dimensioner og destinationer. 
Med en varieret vifte af koncerter, events og arrangementer, også uden 
for højsæsonen, tilbyder SØHOLM en række unikke oplevelser til både 
nye og faste gæster. Samsøs turister er nysgerrige, opsøgende og kritiske, 
men betaler gerne det, det koster, hvis kvaliteten er høj og oplevelserne 
unikke. Udover turister og sommergæster vil SØHOLM kunne tiltrække 
andre segmenter, herunder konferencesegmentet, som efterspørger 
alternative destinationer til de traditionelle konferencehoteller på 
fastlandet. MICE-hvervet (Meetings, Incentives, Conferences & Events) 
har en sæsoncyklus, der komplementerer turistsæsonen, med højsæson 
udenfor feriesæsonen, især i de såkaldte ”skuldersæsoner” før og efter 
turismens højsæson.
Den øgede omsætning vil komme hele øens erhvervsliv til gode, 
da SØHOLM vil stimulere til en ”cyklisk” økonomi, hvor de fleste 
råvarer, produkter og services vil blive leveret af øens små og store 
erhvervsdrivende. SØHOLMs aktiviteter er således ikke blot miljømæssigt, 

men også økonomisk bæredygtige, og vil således samlet bidrage økonomisk til 
Samsøs vækst og udvikling.
VisitSamsø har krydset eksisterende data og økonomiske nøgletal fra turisthvervet 
med estimater af projektets økonomiske potentiale. De finder at projektet 
rummer et betragteligt vækstpotentiale både målt i antallet af turister og den 
gennemsnitlige turists forbrug, hvilket vil bidrage både direkte til turisthvervet 
og indirekte til underleverandører af råvarer, dagligvarer og serviceydelser, 
herunder ikke mindst færgedriften og hotel- og restaurationshvervet. En øget 
omsætning, fordelt over året, i disse og de understøttende erhverv vil samlet 
kunne bidrage til at øge antallet af arbejdspladser og tilvækst. Det er jo det store 
ønske på øen af befolkningstallet og dermed sikre et mere stabilt økonomisk 
grundlag for erhvervslivet.
SØHOLM er et lokalt kulturelt kraftcenter af internationalt format. C.F. Møllers 
skitser, som ligger til grund for den vedtagne lokalplan, er et unikt bud på 
hvordan kultur, natur og mennesker i form af kunst, bæredygtighed og sociale 
fællesskaber kan tænkes sammen i et innovativt, klimavenligt og miljørigtigt 
helhedsorienteret anlægsarbejde.
For Samsø vil SØHOLM:
· Øge turisme og omsætning
· Tiltrække nye investeringer og vækst i lokalsamfundet
· Bidrage til Samsøs brand som Danmarks grønneste ø
· Tilbyde fastboende og gæster unikke kultur og naturoplevelser
· Styrke fællesskabet igennem en aktiv forankring i lokalsamfundet
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SØHOLM

NORDBY

7



8

Parkering 65 pladser 

Indkørsel

Privat Bolig

Permakulturhave

Væksthus
Koncerthus

´Walled Garden´

Koncerthus : 995 m2

Gårdrum : 180 m2

Kunstner Residens + Cafe : 555 m2

Grundareal : 

Total : 1.550 m2

Byggeprocent : 4,4 %

Kunstner Residens 

Cafe

Hobbit houses

Gårdrum
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Koncept skitse  - bæredygtig kultur, natur og sociale fællesskaber mellem mennesker i forening omkring en permakulturhave 

permakulturhave

sociale fællesskaber omkring kultur

Samsø´s natur og kulturlandskab 

Stedet, naturen og ideen om at skabe et fællesskab omkring en permakultur 
tilsat kulturelle formål har haft stor betydning for udformningen. Det er 
nemlig et smukt men til tider også ét område med omskifteligt vejr og 
hårde vinde. Ideen om en skulpturel længebygning, som åbner op mod en 
indre gård, tilbyder ly og læ, for planlaget såvel som for uformelle sociale 
fællesskaber mellem et operapublikum, artister og besøgende der besøger 
den omkransede permakulturhave, har altsammen været en vigtig ledtråd i 
at skabe et byggeri der kan danne optimale rammer året rundt, og i alskens 
slags vejr.

 

SØHOLMPROJEKTETS POTENTIALE – INTRO

Vi ser stedets landskabelige og kulturelle indhold som Søholm projektets 
klare arkitektoniske potentiale. Hvor den arkitektoniske løsning skal genere 
et sammenhængende koncept, der skaber et homogent udtryk i samspillet 
mellem indhold, konstruktion, funktion og udtryk. 
Både for de mennesker der besøger Søholm udefra. Men også i dagligdagen 
- hvor det er vores ambition, at skabe et koncerthus der sammen med 
stedets kommende permakulturhave, evner at favne det hyggelige nærmiljø, 
omkring Nordbys pulserende landsbysamfund, via en arkitektur der åbner 
op mod omgivelserne - og inviterer indenfor i en bygning med højt til loftet i 
mere end én forstand.

Med andre ord har vi tegnet et sted, hvor arkitektur, natur og kultur smelter 
sammen til en unik ramme for kulturelle oplevelser i en kombination af 
bredde i udtryk og højde i kvalitetsniveauet. Lokalt forankret, men på et højt 
internationalt niveau. For både fastboende og besøgende. Og for både et 
lokalt, nationalt og internationalt publikum.

ARKITEKTUR

Søholm er inspireret af de eksisterende gårdbebyggelser, der ligger 
på kanten af Nordby, der hvor byen møder det åbne land. Og tegner 
sig ud mod omgivelserne som to skulpturelle længebygninger med 
karakteristiske tagformer, i varieret størrelser, der mødes omkring et 
indeliggende gårdrum, der også danner fælles ankomstrum til de to 
bebyggelser. Det arkitektoniske greb fremstår både levende, klart og 
sammenhængende  i den frivole permakulturhave.

Den største af længe  bebyggelserne, danner rammen om Søholms 
hovedattraktion, en to etage høj koncertsal med tilhørende scene og 
ankomst foyer. Længst mod syd, i forlængelse af koncertsalen placeres 
en hyggelig pejsestue til mindre arrangementer og ophold mellem 
koncerter. 

På modsatte side af den indlæggende gårdrum, placeres et gæstehus 
til kunstnere, kursister og andre besøgende der gør ophold på stedet i 
længere perioder.
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SØHOLM´s arkitektur fremstår skulpturel og transparant ud mod 
den centrale ankomstplads, hvor en langsgående lysstribe i facaden 
kulminerer omkring en åben loggia ind mod gårdrummet i midten, der 
inviterer indenfor.
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SØHOLM´s permakulturhave er nøje tilrettelagt omkring et levende 
forløb af stier mellem frivole vækster og pauser i den grønne have, i 
symbiose med stedets arkitektur og kulturelle aktiviteter - hvor den 
besøgende vil opleve verdenen med alle fungerende sanser på én gang. 
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dome, der indbyder havens gæster til at holde pause for at se ud over søen, 
nippe til drinks og spise snacks produceret fra haven.

Stedet står i tæt fysisk kontakt med de lokale omgivelser. Nærmer man sig 
fra syd, rejser koncerthusets imponerende form sig ud af vegetationen. Fra 
landevejen får forbipasserende fristende glimt af haven og koncerthusets 
arkitektur.

Parkeringspladsen ligger ud til hovedvejen i nordøst, og er omkranset af 
træer og vegetation. Ladestandere giver besøgende mulighed for at gen-
oplade køretøjer under besøget i Søholm. Gennem indgangsportalen fra 
den grønne parkeringsplads åbenbares det multisensoriske paradis. Det 
første, der møder de besøgende er den beroligende lavendel, den skarpe, 
søde smagseksplosion af et solbær, et kærtegn af lammeørets bløde blade, 
den travle summen af   bier eller et glimt af gylden-orange troldnød. Rejsen 
er kun lige begyndt ...

PERMAHAVEN

Permahaven bygger på et samspil mellem natur og princippet om permakul-
tur, som bygger på ideen om regeneration og gendannelse af det naturlige 
miljø. Permakulturens principper vil understøtte alle aspekter af Søholm 
projektet, fra bygningskonstruktion og materialevalg til udvælgelse og gen-
nemførelse af det kulturelle og forretningsmæssige program. Disse principper 
inkluderer symbiose, regeneration, mangfoldighed, overskudsdeling af over-
skud og holistisk selvforsyning.

I hjertet af permahaven samler arkitekturen i koncerthuset disse elementer i 
en symbiotisk proces mellem ren æstetik, visualitet, funktionel optimering og 
gavnlig klimapåvirkning. Samspillet mellem natur, kultur og arkitektur forbin-
der lokale og globale dimensioner og favner projektets brede vifte af ambitio-
ner.

Fra koncerthuset kan man nyde udsigten og havens lyde og dufte, fra den 
sydlige foyer ud mod søen; fra koncertsalen mod vest op mod den smukke 

Nordby Kirke og mod øst ud til de muromkransede haver; og fra gård-
haven mod nordøst ind i skjulte haverum og tæt vegetation og træer, 
der beskytter stedet mod de hårde vinde fra nord og nordøst.

Som en naturlig forlængelse af arkitekturen tilbyder haven en række 
forskellige, men alligevel naturligt forbundne rum. En mangfoldighed af 
planter og væksthøjder i de symbiotisk plantede bed skaber fødekilder 
og habitat til liv under og over jorden, hvor kulstof og vand bindes, mul-
den og jorden gendannes og rig biodiversitet opstår. 

Grusstier bugter sig i omhyggeligt designede mønstre; diskrete stier 
fører til et grønt, udendørs naturligt amfiteater, der hviler på tre “hobbi-
thuse”; derfra går turen videre gennem buegange til magiske, murom-
kransede haver frem til drivhuset og et potteskur, der skyder op af den 
sydlige side af havemuren; derfra videre gennem små engområder og 
spiralformede, produktive køkkenhaver, der omkranser den geodætiske 
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FAKTA

Koncerthusets hovedbygning er 995 kvadratmeter stort med en tilhørende 
kunstnerresidens fløj på 555 kvadratmeter. I hovedhuset findes koncertsalen  
på 380 kvadratmeter m. siddeplads til 300. Samt scene og bagscene, 
hovedfoyer, m.toiletter og garderobe på 370 m2. Og 240m2 pejsestue med 
indskudt hems mod syd. 

Scenområdet har  fleksibel orkestergrav der kan udvides og overdækkes efter 
behov. Koncerthusets bagsscene  er dimensioneret tilpas et stor til at den 
også kan bruges til opmagasinering. Tribune opbygningen i koncerthusets 
hovedrum, koncertsalen, er baseret på en ´teleskopopbygning´der gør 
koncerthuset istand til at tilpasse sig skiftende indretninger.

I kunstner residens fløjen er der i tillæg til en café og fælleskøkken, 12 
dobbeltværelser. 

Koncerthusets brutto areal, Ialt 1550 m2

Koncerthuset måler 98 m på langs og spænder 16 m i bredden
udvendig højde mål til tagryg på hovedbygningen er 13 m og til 
kunstnerresidens tagryg 11 m

PLAN

Søholms største bygningsdel, er organiseret omkring to indvendige 
gangforbindelser der leder gæster og artister fra gårdrummet i koncerthusets 
midte, ind i  via en stor fælles foyer der også er hoveddøren til koncerthuset. I 
anknytning til foyeren placeres garderobe, toiletter og backstage arealer som 
en samlet figur, der deler flowet af artister og publikum ind i koncerthusets 
koncertsal fra to sider. Fra koncertsalen er der direkte forbindelse videre til en 
fælles pejsestue med indskudt åben hems, og hvor et stort panorama vindue, 
giver et unikt vue og direkte adgang videre ud til permakulturhaven mod 
syd. Pejsestuen vil som rumlighed både kunne danne rammen for mindre og 
mere intime koncerter, men også indgå som et supplerende rum ved større 
events i resten af koncerthuset. 

Indvendige gangforbindelser, ligger præcist nord-sydlig retning og flankere 
begge sider af koncerthuset. Gangforbindelsen samler rummene på langs 
og på tværs, og styrer ladens opbygning og flow for besøgende og artister i 
kunstnerresidensen i nordlige bygningsfløj. I denne del skaber et dobbelthøjt 
opholds- og spiserum med indskudt hems en mulighed for social interaktion 
mellem artister og gæster der benytter sig af stedets cafe, der også ligger i 
denne del af koncerthuset. 

Både cafe, kunstnerresidensen og ankomstfoyeren har direkte forbindelse 
til den indlæggende indre ankomst gård. Hvor store vinduespartier og 
døre åbner op ud til det 180 kvadratmeter store indvendige gårdrum, og 
forlænger på den måde opholdsrummet for artister og publikum, der 
ved større arrangementer i foyerområdet og ved pauser og anden social 
sammenkomst nemt kan trække sig udenfor. 

Det indre gårdrum bliver på denne måde brugt som et ekstra rum. Her kan 
man færdes i læ, hvis vinden raser, og på mere vindstille dage kan dørene 
skydes til side og bruge terrassen som et socialt samlingssted. Åbningerne 
indrammer på denne måde det omkringliggende landskab og skaber 
samtidig en skærmet forbindelse for artister mellem hovedbygningen 
mod syd og kunstnerresidens mod nord . Dørene ud til gårdrummet, 
danner sammen med de store glaspartier som omkranser den indre gård 
til tre sider, en helt praktisk funktion, men disse åbninger er også med til 
at understrege de private og offentlige områder i koncerthuset.
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Kontakten mellem natur og kultur opleves særlig stærk 
i SØHOLM´s koncertsal. Hvor akustik i verdensklasse, 
dagslys, og stor transperans ud mod omgivelserne skaber 
en helt unik og sanselig symbiose mellem ude og inde.
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PERMAKULTURHAVEN

HOVEDBYGNING 

KONCERTSALEN SCENE BAGSCENEPEJSESTUE
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Søholm´s koncerthus er beklædt med ubehandlet cedertræ spån, som har den karakteristiske 
sølvgrå farve, der får det til at falde så godt ind i Samsø landskabets nuancer med sandstrande, 
marker og anden tør vækst der ofte står i et gyldent skær. Det enkle ydre er samtidg med til at 
skabe et sammenhængende, homogent udtryk, midt i den planlagte frivole permakulturhave der 
bliver koncerthusets omsluttende grønne ramme. 
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Pejsestuen mod syd vil som rumlighed både kunne danne 
rammen for mindre og mere intime koncerter, men rummet 
vil også kunne indgå som et supplerende rum ved større 
events i resten af koncerthuset. En stor lysåbening i 
pejsestuens gavl skaber et unikt vue og direkte adgang 
videre ud til permakulturhaven mod syd.  
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Det læskabende gårdrum i Søholm´s  midte, har et behageligt mikroklima og derfor et ideelt sted til kulturelle, 
sociale og rekreative sammenkomster mellem inde og ude. Her vil besøgende kunne nyde en kop kaffe fra stedets 
cafe, købe planter fra haven og møde kunstnere der bor i Søholm´s gæsteboliger eller nyde en drink i pausen 
mellem forestillinger i hovedbygningens koncertsal. 
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ET KONCERTHUS UDELUKKENDE DREVET AF FOSSILFRI ENERGI 
 
Energi til varme og elektricitet sker via vedvarende energiforsyninger 
produceret på og omkring Samsø, og skal ses som en vigtig brik i Samsø´s 
ambition om at blive Danmarks første “vedvarende energi-ø” og fossilfrie 
område inden 2030. 

Varmeforsyningen til opvarmning og varmt brugsvand bliver forsynet 
fra Samsø’s fjernvamesystem, og det forbinder Søholm tæt til øens 
energifællesskab. Fjernvarmen er CO2-neutralt og produceres lokalt ved 
brug af træflis fra Samsø’s skove, og fra et fælles solvarmeanlæg. På sigt er 
planen at udbygge systemet med varmepumper.

Elforsyningen til Sølund kommer fra Samsø’s fælles elnet. Samsø’s 
elproduktion er 100% fra fornyelige kilder, fx vindmøller, og produktionen er 
så stor, at 70% eksporteres til fastlandet. På denne måde bliver Søholm en 
integreret del af Samsø’s fossilfrie energifællesskaber.

MATERIALER

Udvendigt er koncerthuset beklædt med ubehandlet cedertræ spån, som 
har den karakteristiske sølvgrå farve, der får det til at falde så godt ind i 
Samsø landskabets nuancer med sandstrande, marker og anden tør vækst 
der ofte står i et gyldent skær. Taget er belagt med tagspån, der er med til 
at give et sammenhængende, homogent udtryk, midt i den planlagte frivole 
permakulturhave der bliver operaladens omsluttende grønne ramme. 

Cedertræ indeholder råd og svampehindrende stoffer, der bevirker, at træet 
kan anvendes ubehandlet og opnå en funktionstid på mere end 50 år. Alt træ 
nedbrydes af solens ultraviolette stråler, og hastigheden, hvormed træet vil 
patinere og opnå den sølvgrå farve, vil variere alt afhængig af, hvilken retning 
facaden vender. Den valgte arkitektur er altså altafgørende for facadens 
patinering. For at opnå ensartet patinering må tagudhæng helt fjernes.

Indvendigt er overflader beklædt med lakeret birkefinér. De store partielle 
glaspartier, strækker sig fra gulv til loft, og indrammer landskabet udenfor. 
Mellem områdets bygninger er der god plads, og masser af udsigt til den 
omsluttende permakulturhave, hvor der skabes partielle kig ud gennem dets 
vegetation til den smukke natur omkring.

Koncerthusets skulpturelle form placeres på et hævet betonplint i 
overstørrelse, der fremstår som en stor samlende trædesten i landskabet. 
Plinten agerer både som udendørs terrasse og bevægelses zone indvendig, 
med partielle udsparinger i dets flade til trægulve, placeret i koncertsalen, 
pejsestuen og gæsteboligen mod nord- sydelige midterakse.

Koncerthuset fremstår udadtil som en skulptur med enkle detaljer og 
lysindfald, der vil patinere og blive en del af landskabet og nuancerne i 
området over tid.

KONSTRUKTION I TRÆ

Koncerthusets hovedkonstruktioner påtænkes opført udelukkende af træ, 
baseret på et søjlebjælke system opbygget af glulam limtræssøjler, spær, 
og skivekonstruktioner af CLT, eksempelvis som bærende skillevægge og 
dæk adskillelse imellem etagerne i ´artist residence´ og omkring backstage 
delen bag om sceneområdet i koncerthusets hovedbygning. I tillæg til 
hovedkonstruktioner i træ, beklædning af facade i træ, og  isoleringen 
erstattet fra mineraluld til træfiberisolering. Sammenlignet med andre 
byggematerialer har træ i tillæg en langt bedre isoleringsevne, hvilket er 
fordelagtigt for drift og miljø på en og samme tid. En af årsagerne til træets 
gode isoleringsevne er råstoffets minimale varmeledningsevne, der også gør 
materialet behageligt i både kulde og varme. Ved ønske om bedre isolering 
kan der f.eks. føres en limtræsbjælke gennem ydervæggen uden risiko for 
kondensproblemer, mørkfarvning af overflader eller uønsket varmetab. 

Denne massive brug af råmaterialet træ skal sikre et så CO2 neutralt og 
sundt byggeri som muligt, der går hånd i hånd med visionen om at skabe 
de bedst tænkelige akustiske rammer for opera og musik i verdensklasse. 
Med reference til nogle af de bedste koncert venues på internationalt plan, 
der kan henføre deres gode akustiske egenskaber til deres opbygning af træ.

Søholm koncerthus er opbygget af verdens mest 
miljøvenlige råstof træ, der skal sikre et så CO2 neutralt 
og sundt byggeri som muligt, og ud fra ambitionen  
om at skabe de bedst tænkelige akustiske rammer 
for opera og musik i verdensklasse.



32 33



34

SØHOLM
Kulturelt kraftcenter, koncerthus & permahave

www.soeholmopera.com
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