DAS Temamøde
Royal Arena – Nordisk design og
lyd i særklasse
Dato & tid:

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 16 -18

Sted:

Royal Arena
Hannemanns Alle 18-20
2300 København S
Vi mødes ved indgangen V2.
Der er parkeringsmuligheder øst for arenaen.

Pris:

Gratis for DAS-medlemmer. Der udleveres ikke præsentationsmateriale.

Tilmelding:

Der er en deltagerbegrænsning på 30 personer.

Arrangør:

Dansk Akustisk Selskab, Teknisk Komité for Maskinakustik samt Bygnings- og rumakustik

Nordisk design og lyd i særklasse
Royal Arena er designet af 3XN og opført i karakteristisk nordisk design, hvor bl.a. lyse træfinner på facaden åbner arenaen op for forbipasserende, der inviteres til at betragte aktiviteterne indenfor. Samtidigt
med at denne løsning således skaber liv og oplevelser i lokalområdet, sikrer den, at arenaens gæster får
et panoramaview over Ørestaden. Arenaen er tilpasset omgivelserne og byudviklingen i Ørestad og er
konstrueret sammen med nogle af verdens førende eksperter i arena-byggeri. Det gælder også nogle af
verdens bedste lydeksperter, der har arbejdet på at skabe den optimale lydoplevelse for de op til 16.000
gæster. Samtidig er indretningen af Royal Arena fleksibel, så der kan afholdes både store og små arrangementer inden for alle musikalske genrer, sceneshows og sportsbegivenheder.
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DAS Temamøde
Royal Arena – Nordisk design og
lyd i særklasse
15:30 – 16:00 Ankomst
16:00 – 16.10 Velkomst

CLF/SLM

16:10 – 16:30 Kort om projektet

CLF

16:30 – 17.30 Rundvisning

SLM

17:30 – 18:00

Diskussion og afrunding
Orientering fra TK MA og TKBRA

CLF
BBJ/HRR

Medvirkende:
CLF
SLM
BBJ
HRR

Carsten Lemvigh Fog, COWI, Lyngby
Sanne Lilja Michaelsen, Royal Arena, København S
Birger Bech Jessen, Teknologisk Institut, Taastrup
Henrik Ravn, Rambøll, Odense

Vel mødt
12.04.2017/ Carsten Lemvigh Fog

clf@cowi.com
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