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Albysjön

KOPPARHALLEN ligger högt beläget på en skogsbeklädd kulle ca 
10 minuter från Alby centrum. Här samlas hela Cirkus Cirkörs verksam-
het under ett tak: elever, lärare, administration och besökare.

Promenadvägen från Albys tunnelbana leder fram till ett torg med den 
nya byggnaden som fond. Ett strikt grid av 58 stålpelare definierar ett 
uterum på byggnadens tak som sluttar upp mot en kopparkub bland 
träden. Här skapas möjligheter till allt från utomhusföreställningar till 
picknick i ett landskap som subtilt smälter samman med den bakomlig-
gande skogen. Gränsen mellan natur och struktur suddas ut samtidigt 
som taket ger en oöverträffad utsikt över Alby och Albysjön. 

Internt är byggnaden tvådelad med en publik, öppen del och en sluten, 
flexibel hallösning. Den publika delens rumsligheter definieras av takets 
variation och är samlad kring en central innegård. Mellan den publika 
delen och hallarna finns omklädningsrum, verkstad, gym och ett stort 
förråd. En bred trappa leder besökarna upp till en öppen foajé med café 
och vidare in till hallen, alternativt upp och ut på taket.  

En lång promenad genom förorten, en sekvens av byggnader, landskap, 
betong och natur mot toppen av kullen. Artificiella nivåer som sam-
spelar och konstruerar landskapet. Enheter blir sammanhang, en ny 
plats skapas. 

Ett kulturcentrum, ett cirkushjärta.
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� Administration/Kontor

� Förråd

� Träningshall/Repetitionshall (takhöjd 16 m)

� Studio

� Inlast


 Verkstad

	 Fläktrum

� Innegård

� Pausrum

 Café/Foajé
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Bärande pelare med stomlinjer. 
CC 6400 mm 

Plan I

Generella rörelseriktningar i byggnaden. 
Gult är publikt, blått är elever och personal.

Plan I

Byggnadens olika delar 

Administration

Publikt (Café, Foajé m.m.)

Funktioner (Verkstad, gym, omklädning m.m)

Hall och studios

Plan II


