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Så ER SKITSEfoRSlAgET TIl STRAndKulTuRhuSET AmAgER STRAndpARK SEndT ud I vERdEn. 
ET STEd mEd vIddER, høJT TIl hImlEn, hoRISonT, KlondyKE, KunSTIgT KulTuRlAndSKAb, InduSTRI 
lAndSKAb og byEn I dET fJERnE. ET SAmmEnSAT STEd.

JJW præsenterede projektet for en begejstret arbejdsgruppe, bestående af Amager Øst Lokaludvalg (arbe-
jdsgruppen for Børn & Unge, Kultur, Fritid og Idræt), Amager Strandpark I/S, det Maritime Ungdomshus og 
DGI Storkøbenhavn i januar2011

Et naturcenter hvor leg og læring omkring strandnaturen skal være omdrejningspunkt for børn fra 0-10 
år sammen med deres voksne - og rumme mange mennesker i forskellige aldersgrupper der kan føle sig 
hjemme og velkomne med forskellige interesser på forskellige tidspunkter. 
Der skal være plads til mange på én gang på samme sted og i mindre enheder - aften, hverdag og weekend 
hele året. Børnene kan vise deres forældre hvad de har oplevet i ugens løb på besøg i huset. Der skal være 
ro og fred til at fordybe, samtidig med at der er høj aktivitet et andet sted. 
Et sted der ikke har 20 grader i alle rum, men derimod arbejder med ude og inde på en mere flydende og 
årstidsbestemt måde.
Et sted der fungerer som base for udflugter i nærmiljøet.
Et sted der kan bære at ændre sig over tid. Danne en overordnet ramme for forskellige aktiviteter og ønsker 
der hele tiden kan ændre sig alt efter hvem der bruger og bestyrer huset.

Med de mange dirigenter har vi valgt at spille videre på strandparkens enkle greb med klitlandskabet og 
formsproget fra de markante strandstationer af beton. 
Med Helgolands brogede drøjde og farvespil som nabo, mener vi ikke der er brug for endnu et udtryk på ste-
det, men snarere en parafrase over, eller nyt kapitel af den allerede eksisterende historie i form af strand-
parkens enkle formsprog
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