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Kl. 8.00    Afgang fra Skolegade 1 

Kl. 8.15 - 9.00   Vejle Musikskole
   Rundtur og fortælling om musikskolen 
    - Flemming Hundevad Meng, Musikskolechef 

Kl. 9.05 - 10.15  Vejle Bibliotek  
   Rundtur og fortælling om biblioteket 
    - Mette Høxbro, Bibliotekschef
   Morgenmad

Kl. 11.15 - 13.30  Dokk1, Aarhus
   
Kl. 11.15 - 12.15  Rundvisning på Dokk1
   - Rolf Hapel, Forvaltningschef

Kl. 12.15 - 12.30  Oplæg om Dokk1 i frokostlokalet
   - Rolf Hapel, Forvaltningschef

Kl. 12.30-13.25  Frokost og mulighed for at stille spørgsmål

Kl 13.30   Afgang mod Aarhus Musikskole

Kl. 14.00 - 15.00  Aarhus Musikskole
   Rundtur og fortælling om musikskolen, kaffe og kage
   - Lars-Ole Vestergaard, Musikskoleleder

Kl. 15.00   Afgang mod Vejle
  
Kl. 16.00   Ankomst Skolegade 1

BYRÅDET VEJLE KOMMUNE

PROGRAM  10. MAJ
INSPIRATIONSTUR   -  AARHUS

KULTURHUS VEJLE



HVAD ER DOKK1 ?
Dokk1 er Aarhus’ nye hovedbibliotek og borgerservice, og det 
indgår som en del af det kommunale byggeprojekt Urban Me-
diaspace, der er kommunens hidtil største bygge- og anlægs-
projekt med et samlet budget på cirka 2,1 milliard kroner. Heraf 
bidrager Realdania med cirka 750 millioner kroner.

Dokk1 er et videns- og dannelseshus med tilbud til besøgende 
i alle livets faser. Her er koncertsal, borgerservice, indre og ydre 
legepladser, studiesale, café, møderum og læsesale med mere.

I Dokk1 udfoldes fremtidens bibliotek, og det er således både en 
udflytning, en udvidelse og en udvikling af det tidligere hoved-
bibliotek i Mølleparken. 

Dokk1 tilbyder mangfoldige faciliteter til sociale aktiviteter, for-
eningsliv og netværk. Med sine projektrum, studierum, medier, 
café, undervisningslokaler, sale, aktivitets- og forvandlingsrum 
og ikke mindst uformelle opholdssteder er bygningen et fleksi-
belt og dynamisk fristed for alle, som ønsker viden, inspiration 
og personlig vækst. 

Dokk1 giver adgang til differentieret viden og de nyeste medi-
etilbud samt rum til såvel fordybelse som aktiviteter og udfol-
delse.

Projektet gennemføres i partnerskab med Realdania og Realda-
nia Byg, der indgår i etablering af havnepladserne og det auto-
matiske p-anlæg.
 

AARHUS MUSIKSKOLE
Aarhus Musikskole er med sine mere end 80 år en af landets 
ældste musikskoler.

Skolen har til huse i Officersbygningen i hjertet af Aarhus, 
hvor der tilbydes musikundervisning i alle afskygninger. Den 
centrale placering mellem AROS, Musikhuset, Konservatoriet 
og Ridehuset gør Aarhus Musikskolen til en del af det kulturelle 
kraftcenter i Aarhus

Der undervises ca. 3.000 elever, og på alle niveauer. Der tilbydes 
musikundervisning på hold, som soloundervisning, i orkestre, 
på værksteder, som tværkulturel undervisning, talentundervis-
ning, bandakademi, babyrytmik og meget mere.

Der tilbyder undervisning over hele kommunen i langt over 70 
forskellige musikalske discipliner.
World Music Center, Musikalsk Grundkursus Østjylland, Gro-
bund, KRUt og El Sistema Gellerup er nogle af de spændende 
initiativer, som udspringer fra Aarhus Musikskole.

FAKTA OM DOKK1
Arkitektfirmaet Schmidt hammer 
lassen architects er arkitekt og 
totalrådgiver på projektet og 
har tilknyttet Arkitekt Kristine 
Jensens Tegnestue og Alectia A/S 
som underrådgivere.
Rambøll Danmark er bygherre-
rådgiver på projektet.

Dokk1 og parkeringsanlægget 
er taget i brug juni 2015, mens 
havnepladserne bliver færdige i 
løbet af 2016. Det sidste belæg-
ningsarbejde omkring letbanen 
bliver afsluttet i 2017.

HISTORIE
Arhus Musikskolen blev oprettet 
af private musikpædagoger i 
1932 og hed oprindeligt Folke-
musikskole. 

Skolen tilbød fra starten 
musikundervisning til et halvt 
hundrede mennesker. Ideen 
med folkemusikskoler kom fra 
Tyskland og var helt i tidens 
moderne ånd

I 1977 blev Aarhus Musikskole 
en kommunal institution. Fra ’43 
havde musikskolen haft hjemme 
i bygningen Guldsmedgade 25, 
men nu rykkede en del af under-
visningen ud af huset og ind på 
kommunens folkeskoler.


