
SOMMERTUR TIL VERDENSARKITEKTUR I VESTJYLLAND   

DETALJERET PROGRAM 

Onsdag den 30. august 

Kl. 9.00 

Afgang i luksusbus fra Flintholm Station. 

kl. 11.00 

Pause og opsamling ved Kildebjerg Nord Rasteplads (ved Odense). 

Kl. 12.30 

Ankomst Hjerting Badehotel, hvor der serveres frokostanretning og en kop kaffe. 

Kl. 13.30 – 14.30 

Vi ser på den enestående strandpromenade i Hjerting. 

En smuk 660 meter lang træpromenade ud til Ho Bugt, designet af Spektrum arkitektet, maa Sofie 

Willems og maa Nathan Romero og indviet i 2011. 

Promenaden der løber fra badehotellet i syd til en nyopført sejlklub i nord, rummer opholdsfunktioner, 

trapper og aktivitetsmuligheder samt en havvandspool.  

http://spektrumarkitekter.com/?portfolio=esbjerg-strandpromenade. 

Kl. 14.45 

Ankomst til Blåvand, Tirpitz-museet. 

BIGs seneste danske værk er det nyåbnede (30. juni) museum knyttet op på en Tysk bunkerstilling fra 

krigens tid. 

Museet består af tre separate rum med permanente udstillinger og et lokale til skiftende arrangementer. 

Som bunkeren er museumsrummene nedgravet i sandet og bundet sammen af skår udgravet i sandet 

omkring en central plads. Med erfaringerne fra Søfartsmuseet i Helsingør har tegnestuen begået endnu 

en lille museumsperle. 

Ansatte fra museet viser rundt og fortæller om tilblivelsen af værket. 

https://www.big.dk/#projects-mcb. 

Kl. 16.00 

Vi kører fra Tirpitz mod indkvarteringen i Esbjerg. 

Undervejs ser vi en række både nye og gamle huse med nye, flotte stråtag og vi står ud og kigger på et 

par af de mest spændende. I bussen har vi repræsentanter fra tækkelauget og Stråtagets Kontor, der 

fortæller om den spændende udvikling i stråtækningen. 

Kl 17.15 

Vi ankommer til hotel ECH Park, hvor vi i den renoverede højskole indkvarteres i delt dobbeltværelse eller 

hvis tilkøbt enkeltværelse. 

http://www.ech.dk/da/forside/.  

Kl. 17.45 

Vi spadserer fra hotellet til det nærliggende centrum. Her ser vi undervejs på nogle af de spændende 

bygninger og byrum, der er karakteristiske for den vestlige og driftige havneby – før vi går til 

fællesmiddag. 

Kl. 18.30. 

Stor fiske- og vildtbuffet på lokal havnerestaurant. Indgår i prisen, dog ikke drikkevarer som afregnes 

direkte med restauranten. 

 

 

http://spektrumarkitekter.com/?portfolio=esbjerg-strandpromenade
https://www.big.dk/#projects-mcb
http://www.ech.dk/da/forside/


Torsdag den 31. august 

Kl 8.30 

Afgang fra hotellet mod Ribe. 

Kl. 9.15 

Ankomst Vadehavscentret. 

I den smukke Vadehavsnatur er det nye, helt stråtækte, formidlingssted opført og indviet i februar. 

Dorte Mandrup A/S har valgt at klæde huset helt i lokalt strå og samspillet mellem bygning og natur er 

enestående – ligesom formidlingen af områdets helt særlige natur og dyreliv. 

Vi får en grundig rundvisning, som omfatter både hus og udstilling. 

http://www.dortemandrup.dk/work/wadden-sea-centre. 

Kl. 11.00 

Bussen kører til det centrale Ribe, hvor vi runder af med at se Kannikegården og den nye plads omkring 

Ribe Domkirke. 

Kannikegården, tegnet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter, blev indviet sidste år. Det er en 

multifunktionel bygning til brug for Domkirkens formidling og arrangementer. I huset, der er opført i en 

specialfremstillet teglskal på både tag og facader, er der også en udstilling af oldtidsfund gjort på stedet.  

Vi får en introduktion til huset efterfulgt af en rundvisning. 

http://www.ltarkitekter.dk/kannikegaarden/. 

Efter Kannikegården ser vi på den nyomlagte Domkirkeplads. Efter et projekt af Schønherr A/S blev den 

ca 7.000 kvm store plads indviet i sommeren 2013. I et enkelt og funktionelt formsprog er pladsen 

tilpasset de markante bygningsvoluminer der omkranser pladsen, herunder naturligvis Domkirken. 

http://schonherr.dk/projekter/ribe-domkirkeplads/. http://schonherr.dk/projekter/kannikegaarden/.  

I Ribe spiser vi frokost individuelt og bussen returnerer til Flintholm kl. 13.30. 

Kl. 17.30 

Forventet ankomst Flintholm – naturligvis med stop på Kildebjerg Nord undervejs. 

 

  

 

 

http://www.dortemandrup.dk/work/wadden-sea-centre
http://www.ltarkitekter.dk/kannikegaarden/
http://schonherr.dk/projekter/ribe-domkirkeplads/
http://schonherr.dk/projekter/kannikegaarden/

