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Musikakademiet i Örebro – hvor arkitektur 
møder musik 

Arkitektur og musik har meget til fælles, lad os tage mønstre som et eksempel. Både arkitektur 
og musik behandler struktur og arrangement på lignende måder - formen af en bygning eller 
rytmen i en sang. Begrebet mønster er det samme. En anden opfattelse, der også går hånd i 
hånd med mønstre, er balancen, sådan vil du se på arkitektur, men også når du lytter til 
musik. 

 

Musikakademiet i Örebro er ikke kun en smuk bygning, det er også et sted for kreativitet 
og fremskuen. Lærere, musikere, forskere, keramikere og kunstnere er alle samlet i ét 
rum. Musikkonservatoriet indeholder en fantastisk koncertsal, bibliotek og studier til 
musik, maleri og keramik. Der er i alt 48 individuelle klasseværelser, der giver eleverne de 
bedste betingelser for at engagere sig i deres kunstform. 



I skabelsen af en offentlig bygning som et musikakademi ønsker hovedarkitekten Jan 
Itzikowits at skabe holdninger. En offentlig bygning skal være synlig, samtidigt med at 
den er i harmoni med omgivelserne. 

”Vi indpassede bygningen i området, selvom den er lidt mere majestætisk end de andre. 
Man skal se på omgivelserne, for eksempel er det vigtigt med naturlige adgangsveje til 
bygningen”, fortsætter Jan. 

Uanset om bygningen er privat eller offentlig, handler det ifølge Jan altid om rumlige 
oplevelser. 

 

”Når jeg starter min kreative proces, begynder jeg altid med analysen, med forståelsen. Er 
bygningen nødvendig? Hvad er funktionen? Den bedste måde at begynde designet på, er 
at stille spørgsmålstegn, ”siger Jan. 

Bygningens design er spektakulært, mange store glasflader, der slipper masser af lys ind, 
og de fører dig også til skoven bag lokalerne. Følelsen af at være udendørs er en 
gennemgående atmosfære i hele bygningen. Vilkårene der angiver forholdet mellem inde 
og ude, er også et begreb, der kendetegner aktiviteterne i bygningen, forholdet mellem 
mennesker og musik. 



”Det vigtigste når man designer et sted for kreativitet, er mødet mellem mennesker. I 
dette projekt har vi skabt et hus uden korridorer, hvor man bevæger sig langs lysgange og 
gader med ovenlys. På den måde skaber du mere kontakt mellem mennesker, du får 
kontakt til alle sider, og det er sådan strukturen er designet. Arkitektur påvirker os 
mennesker ubevidst, ”siger Jan Izikowits, arkitekt og studiechef hos Tengbom. 

Hvad har været mest givende ved dit arbejde med projektet? – ”At det blev så godt!” - ler 
Jan.  
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