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Pladehallen

Et sansende og legende hus for børn og voksne

Pladehallen

Pladehallen på Frederiks Brygge er ved at gennemgå en total renovering. Hallen ligger i 
det nybyggede område Frederiks Brygge for enden af Frederiksholmsløbet ikke langt fra 
Karens Minde. Den ene del af stueetagen står ledig fra midten af 2019, hvor Børnekul-
turstedet Karens Minde kan fl y  e dele af deres ak  viteter ud, og hvor der er plads  l 
fl ere andre kulturelle aktører. Den anden del af stueetagen i hallen udlejes  l caféer og 
restauranter, som kan beny  es af Pladehallens besøgende. 

Indretning

Hallen foreslås indre  et med en fast kerne med værksted, depot, toile  er og ét stort 

rum på ca. 800 m² med 3,8 - 4,5 m  l lo  et. Der er mulighed for at lave en meget fl eksi-
bel indretning, som kan rumme både store teaterfores  llinger og deles op  l fl ere min-
dre funk  oner som uds  llinger, undervisning, workshops og events. På pladsen udenfor 
hallen kan ak  viteterne udvides med f.eks. fores  llinger, markeder og events. Pladsen 
vender ud  l Frederiksholmsløbet, og det giver mulighed for at inddrage vandet ak  vt 
 l workshops, fores  llinger, koncerter og undervisning. På de næste sider vises områ-

dets beliggenhed, ak  viteter i området samt tre forskellige indretninger af hallen.

Program for Pladehallen

� Værksted 
� Depot
� Toile  er
� Omklædning og bad
� Tekøkken. Brugere beny  er caféer og restauranter i anden del af hallen
� Ét stort rum med fl eksible vægge 
� Lydisolerede lo  er
� Mulighed for indretning af sceneteknik (lys, lyd, rig i lo  ) ved sceneområde
 

Organisering

Børnekulturstedet Karens Minde driver stedet med lokale borgere fra området i besty-
relsen. Københavns Kommune betaler huslejen og midler  l vedligehold gennem øget 
dri  s  lskud  l Børnekulturstedet. En lang række aktører, foreninger, kunstnere, iværk-
sæ  ere og ak  vister skaber liv i huset. Lokale unge ansæ  es  l at lave sceneteknik, 
bygge  ng, indre  e sammen med kunstnere og håndværkere. Strukturen er at lave 
ak  viteter i perioder på uger og måneder i stedet for på ugentlig basis over et helt år. 
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PROGRAM
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BELIGGENHED ·  KARENS MINDE · PLADEHALLEN

PLADEHALLEN

Karens Minde

Sydhavnen

P-hus

7 minu  er

Cykelafstand fra Frederiks Brygge  l:

Karens Minde:    7 min.
Hovedbanegården:  10 min.
Vesterbro:   10 min.
Sydhavn Sta  on /
Bavnehøj:     5 min.

Gåafstand fra Frederiks Brygge  l: 

Karens Minde:  25 min. 
Vesterbro:   15 min. 
Sydhavn Sta  on /
Bavnehøj:   10 min.

Bus og tog fra Frederiks Brygge  l:

Hovedbanen:   10 min.
Vesterbrogade:    5 min.
Nørrebrogade:  14 min.
Valbyparken:     4 min.
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Pladehallen ligger i den nye del af Sydhavnen, 
7 minu  er på cykel fra Karens Minde. Områ-
det er tæt på Sydhavnen sta  on, tæt på den 
frem  dige metrosta  on Enghave Brygge, 
og der er parkeringspladser i P-huset kun 2 
minu  ers gang fra Pladehallen.



ÉT RUM ·  MANGE MULIGHEDER
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Synlig ven  la  on og akus  kdæmpning i lo  et

Pladehallen har en fast kerne med toile  er, værksted og de-
pot, men er ellers et stort, fl eksibelt rum på ca. 28 x 30 m. Alle 
instatlla  oner er i lo  et, hvor der fra kabel racks kan hentes 
strøm, hvor der er brug for det. Lo  erne er forsynet med akus-
 kba  s, og varmen føres i det robuste gulv, der er belagt med 

dansevenligt sprung fl oor. Der er fl ytbare vægge  l underind-
deling af rummet.

Robust gulv i beton El trækkes ned fra kabelbakke i lo  

Èt rum 1.000 m²
 4.55m

 4.55m
 Værksted og 
tekøkken

Toile  er

Depot

Port

 
Flytbare vægge
 l fl eksibel indretning

 3.85m

Frederiksholmsløbet

1.000 m²  l ak  viteter 

udenfor hallen



Det store rum er 780 m² med siddeplads  l ca. 500 personer og 

ståplads  l ca. 1.500.  Der er plads  l teaterfores  llinger, kon-
cereter, danseevents og sanseuds  llinger. 
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INDRETNING MED ÉN FUNKTION

Fores  lling med plads  l ca. 500  lskuere

    Fores  llinger 

Bagscene
/værksted

Depot /
bagscene

Toile  er

Bagscene
/værksted

Depot /
bagscene

  Uds  llinger som fylder hele rummet



Toile  er

Værksted

Depot
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Hallen kan opdeles i fl ere funk  oner, her vist med en uds  l-
ling og et workshopområde. De kan enten være adskilt med 
fl ytbare skillevægge eller være i åben forbindelse.
Ak  viterne kan fortsæ  es ud på pladsen, hvor der er 1.000 
m²  l mulitanvendelse med  strøm i gøglers  k og tapsteder 
med vand.

INDRETNING MED TO FUNKTIONER

Workshop med byggeak  vitet Uds  lling

Workshop og performance fortsæ  es ud på pladsen 

Kik ind i modellen



Hallen kan opdeles i mange funk  oner med mulighed for sepa-
rate indgange. Her vist med marked, sa  elit-bibliotek, uds  ll-
ing og danseundervisning.
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Toile  er

Værksted

Depot

Sa  elit-bibliotek

INDRETNING MED FLERE FUNKTIONER

Værksted

Uds  lling

Undervisning Markedsak  viteter både inde i hallen og på pladsen

Værksted



AKTIVITETER PÅ PLADSEN OG VED VANDET

Pladsen har legeplads og fi tness-sta  on for vok-
sne og børn. Der er en mul  bane  l sport og 
fores  llinger. Der er områder  l afslapning med 
træer og grillpladser. Ud for Pladehallen er der et 
åbent område på ca. 1.000 m², hvor husets ak  v-
iteter kan udvides. Der er plads  l både fores  l-
linger, markeder og events. 

Pladsen vender ud  l Frederiksholmsløbet, og 
giver mulighed for at inddrage vandet i husets 
ak  viteter. Den stor svungne træbrygge kommer 
helt ned  l vandet, og kajakker og småbåde kan 
lægge  l. Vandet kan bruges  l fores  llinger, kon-
certer, workshops og undervisning.

PL2

PL2

PL2

PL2
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PLADEHALLEN

1.000 m² område udenfor hallen  l udvidelse af 

ak  viteter som workshop, marked og events.

JuletræFores  lling på vandet

Mul  bane som kan bruges som scene

A  enstemning på Frederiks Brygge
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Hallen set fra vandet (illustra  on Kim Bjørn Arkitekter)


