


Motion, musik og mad
i Danmarks smukkeste rammer.

Velkommen til Akvariet.
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NYT LIV I AKVARIET

Nu genopstår Akvariet som rekreativt samlingspunkt for Gentoftes  

borgere og alle andre med appetit på god træning, musikalske oplevelser 

og lækker mad i Danmarks smukkeste rammer. Motion, musik og  

mad bliver nemlig hovedattraktionerne i Akvariet, som skal understøtte  

Gentofte Kommunes vision om at skabe og styrke fællesskaber, der favner 

og motiverer til et aktivt liv. De smukke bygninger skal igen tiltrække 

mennesker i alle aldre til berigende samvær gennem fysisk udfoldelse, 

inspirerende events og nærende måltider – eller måske bare en god kop 

kaffe eller et køligt glas i solen.
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MOTION

MUSIK

MAD



Forvandlingen fra det forhenværende Danmarks Akvarie til 

det nye mødested med mad, motion og kultur i centrum sker 

med respekt for den oprindelige, modernistiske arkitektur. 

Opgaven er lagt i hænderne på Vilhelm Lauritzen Arkitekter, 

som har stor erfaring med renovering og ombygning af 

historiske og bevaringsværdige bygninger. Se den fremtidige 

arealfordeling i skemaet til højre.
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MOTION

Fitness (SATS) 
2.485 m2

MUSIK

Kulturareal
858 m2

MAD

Restaurant / café
933 m2

I ALT

Samlet areal 4.276 m2
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MOTION

Akvariet bliver et mekka for sportsfolk og motionister. Vi ønsker, at 

stedet vil appellere bredt til borgerne i Gentofte og give endnu �ere lyst 

til at leve sundt og aktivt. Det skal være nemt at gøre brug af de unikke 

faciliteter, som stedet kommer til at byde på. For eksempel indretter 

SATS Danmarks smukkest beliggende �tnesscenter på hele 2.485 m2.  

Centeret vil overgå alt andet med hensyn til træningsudbud, træningsgear 

og topprofessionelle, personlige trænere. Som noget helt unikt får centeret 

også en VIP-afdeling, hvor en begrænset medlemsskare får adgang til 

særligt eksklusive faciliteter. 
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I Akvariet indrettes et suverænt �tnesscenter, som kan servicere  

Gentoftes talrige sports- og motionsentusiaster, som ønsker at gøre brug 

af områdets sublime muligheder for løb, cykling og svømning. Et nyt  

cykelkoncept er også på tegnebrættet: En klub for de mest kræsne  

pedalatleter, hvor man kan komme direkte fra jobbet, klæde om, hente 

sin tip-top vedligeholdte cykel og tørne ud på asfalten med sin personlige  

træner og andre ligesindede. Efter træningen a�everer man cykel og 

træningstøj, som så bliver vasket og gjort klar til næste træningspas. 

Klubhuset indrettes med café og lounge samt et terapiområde med  

bl.a. massage og testfaciliteter.





Placeringen midt i naturen lægger op til at inddrage omgivelserne  

til motion og �tness. Skoven er oplagt til udendørs træning og  

mountainbiking. Svømmerne og kajakroerne får lejlighed til at teste 

formen af op imod havets kræfter, og vinterbaderne skal kun lige  

over Strandvejen for at få det kolde gys. Mod Charlottenlund Slot  

ændrer området karakter og bliver det perfekte sted for yoga, tai chi  

og hvad hjertet ellers måtte begære. 
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MUSIK

Gentofte har stolte musiktraditioner og er uløseligt forbundet med  

god jazzmusik. En af jazzens største personligheder, impresarioen 

Norman Ganz, var dansk gift og er stedt til hvile på Ordrup Kirkegård. 

Ganz havde giganter som Ella Fitzgerald og Oscar Peterson i stald og 

stiftede bl.a. pladeselskabet Verve, som den dag i dag sidder på næsten 

80% af verdens samlede jazzudgivelser. Jazz vil være en hjørnesten  

i Akvariets musikalske repertoire, som dog også vil byde på andre  

populære genrer – fra klassisk til rock og hip hop. 
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I Akvariet skal kunstnere ikke blot kunne optræde, men også skabe  

og optage ny musik i et toptunet, moderne lydstudie. Planerne omfatter 

endvidere en radiostation, hvis sende�ade vil re�ektere Akvariets  

kulturelle og kunstneriske mangfoldighed. Ambitionen er at skabe nye, 

underholdende og oplysende lytteoplevelser.



Der er ingen regel,
som ikke må brydes for at skabe 

noget bedre og smukkere.

Citat 
  

 Ludwig van Beethoven



Akvariets scene, som bliver unik og intim i sin form, vil udover  

musikken også byde på en række andre kulturaktiviteter såsom skuespil, 

litteraturforelæsninger, stand-up m.v. Også madkulturen bliver  

der plads til i samarbejde med Akvariets spændende restauranter. 
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MAD

Selvfølgelig skal mad og drikke også spille en stor rolle i Akvariet.  

Derfor indrettes både restaurant og en café i de nyrenoverede rammer 

med mulighed for indendørs såvel som udendørs servering.  

Akvariets kulinariske tilbud favner både børnefamilier, sundhedsbevidste 

sportsudøvere og andet godtfolk med smag for god mad.   
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Akvariet skal være en oase med et bredt udvalg af kulinarisk kvalitet. 

Børnefamilier skal føle sig velkomne, ligesom både unge og ældre  

skal have lyst til at mødes til en hyggestund – før eller efter træning,  

en fed livekoncert eller bare fordi det er længe siden.

24





Mad er ingrediensen,  
der binder mennesker sammen.

Citat 
  

 ukendt
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værksteder, ungdomsboliger, kontorhotel, udstillingsrum, atelier,  

showroom… Ja, mulighederne er mange på den attraktive adresse  

midt i naturen mellem skoven og havet og alligevel tæt på byen med  

gode transportmuligheder bare få minutters gang fra Akvariet. 

I et kunstner-refugium, eksempelvis, vil kunstnere kunne �nde fred  

og ro, men også få mulighed for at dele tanker og ideer med andre  

på tværs af kunstarter. Mens publikum kan komme helt tæt på de 

kreative processer blandt tidens skabende kunstnere.



EN NY HISTORIE KAN BEGYNDE

Det smukke, hvide funkisbyggeri tegnet af arkitekt C.O. Gjerløv-Knudsen 

husede fra 1939 til 2012 Danmarks Akvarium. Et yndet ud�ugtsmål  

for såvel Gentoftes borgere, skoleelever fra hele landet og turister fra nær 

og fjern. Da det maritime museum lukkede ned, blev �sk og havdyr  

over�yttet til nye, større faciliteter på Amager og genåbnet under navnet 

Den Blå Planet – opkaldt efter stenskulpturen af jordkloden, der siden 

1950 havde prydet indgangen til Danmarks Akvarium i Charlottenlund.

Nu er tiden kommet til at vække nyt liv 
i de historiske bygninger.
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