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Utgångspunkten i min kulturskola var en nervös elev. Eleven har kanske inte gjort sin läxa. 
Ljus genom trädkronor brukar ha en lugnande inverkan på många människor. Fasadens 
speciella utformning med rörliga plattor är tänkt att filtrera ljuset på ett sätt som liknar 
trädkronornas utanför huset. Ljuset ska distrahera och lugna den som sitter i foajén och 
nervöst väntar på sin lektion.
En trappa som både går inne och ute. Där kan man kanske sitta och prata med sina kam-
rater i väntan på lektionen en solig dag. Trappan ska också göra parken mer tillgänglig.

Byggnadens program innehåller fem mindre och två större ensemblerum. Ensemblerum-
men ställer stora krav på akustiken. Det finns dock en del skillnader på vilka akustiska 
egenskaper som rummen behöver ha för olika instrument. Om man har en sånglektion vill 
man gärna ha en liten efterklang som man hör sig själv och inte sjunger sig hes pga brist 
med respons från rummet. Har man istället slagverkslektion behöver rummet vara mer 
dämpande och då framför allt för att inte skada hörseln på både eleven och läraren. Det 
är även mindre skillnader på sträng- och blåsinstrument. För att klara dessa skilda krav på 
rummen, så är det utrustade med akustik dämpande lösa skivor som sätts upp på väg-
garna. Eftersom tinnitus är ökande problem bland unga och redan är ett stort problem hos 
musiker har rummen också dämpande skivor på hjul för att minska exponeringen av starka 
ljud för både elever och lärare. För att stimulera elevernas koncentration och för att undvi-
ka störande ljus och reflexer saknar ensemblerummen fönster.

I byggnaden finns också en lokal för dansundervisning med speglar och barréstång. Vidare 
en lokal för teaterföreställningar och uppträdanden.

The starting point of my school project was a nervous student. The student may not have 
done their homework. Light through tree crowns tend to have a calming effect on people. 
The special design of the façade with movable plates is meant to filter the light in a man-
ner similar to the tree canopy outside the house. The light will distract and calm the person 
sitting in the foyer and nervously waiting for their class.
On the outside a staircase connects the train station and the park. The staircase is mir-
rored on inside building.

The building program includes five smaller and two larger ensemble rooms. Ensemble 
rooms places great demands on the acoustics. However, there are some differences in 
the acoustic properties of the rooms must be for different instruments. If you have a sing-
ing lesson would you like to have a little reverb so you can hears yourself and does not 
scream yourself hoarse due to a lack of response from the room. Have you instead percus-
sion lessons need the room to be more absorbing and above all not to damage the hearing 
of both the student and the teacher. There are also minor differences in the string and wind 
instruments. To meet these diverse demands on the rooms, it is equipped with acoustic 
dampening loose discs that are set up on the walls. Because tinnitus is increasing problem 
among young people and already a major problem among musicians, rooms feature cush-
ioning discs on the wheels to reduce exposure to loud sounds for both students and teach-
ers. The rooms’ lack of windows is to optimize the acoustics and to avoid distracting glare. 

The building has a dance studio and a black box theatre.
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1. Foajé/entréhall/café
2. Café kök
3. Café förråd
3. Ateljé bild
4. Ensemblerum litet
5. Ensemblerum större
6. Arbetsrum, adm. och vaktm 
7. Omkl ungdomar
8. Omkl personal
9. Studio dans
10. Verkstad
11. Förråd
12. Black box
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Sektion Skala 1:200



Kulturskola
Anders Hardenborg

sedum
takjord
isolering extruderad polystyren 2x250mm
fuktspärr
fallbetong 70mm-30mm
håldäck betong 380mm
gipsskiva 12mm

Bjälklaget runt trappan är gjuten. Då 
håldäcken inte har några enkla murar 
att villa på.

21,5,1

Fönsterrutan som delar de båda trapporna, 
skär ner en bit under trappstegen i en ränna 
på 25 mm. Detta för att inte rutan skall 
behöva ha en alltför komplicerad form. 
Fönstret följer trappans lutning med en rak 
sida.
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