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Kulturhus Trommens ombygning 
 
Trommen og biblioteket er tegnet af arkitekt Knud Munk og stod 
færdigt i 1987. I Trommens arkitektur, er der lagt vægt på spillet i 
de glaserede murstensbånd.  
 
Det blev i 2011 politisk besluttet at ombygge biblioteket og Trom-
men til Kulturhus Trommen. Visionen for huset er at skabe et visio-
nært og fremtidssikret hus, som er mere åbent. Åbent fysisk ud 
mod byen og åbent for borgerne i tidsrummet 8-22 alle årets dage. 
Betjeningen følger de gamle åbningstider fra 11-18 og lørdag fra 10
-14. Huset skal ligeledes bindes sammen til en helhed, ét Kultur-
hus.  
 
Det politiske ønske med Kulturhuset er at skabe en ramme, som til-
trækker flere besøgende, også udefra, samt mulighed for flere og 
nye aktiviteter. Konkret skal huset rumme en cafe, en ny multisal, 
flere mødelokaler og placering af børnebiblioteket tæt på udearea-
lerne og legepladsen. Hu-
set lever på den måde op 
til kommunens nye vision 
ved at skabe en platform 
for “åbne og inddragende 
fællesskaber”.  
 
Arkitema Architects vandt 
arkitektkonkurrencen i 
2012 med et forslag, som 
byggede på en overordnet 
idé om at bibeholde det 
frie rum og fremhæve forskellige ”vidensdestinationer” eller områ-
der med specifikke funktioner i huset. ”Med udgangspunkt i den op-
rindelige idé med Trommen skabes et orkester, som slår tonerne til 
fremtidens kulturhus an […] Det eksisterende kulturhus har slået 
tonen an til et meget mærkbart og naturligt materialevalg med 
smuk tegl og beton – begge med ru og ujævne overflader”  
/Arkitema Architects i beskrivelsen af vinderforslaget.  
 
Ombygningen viderefører tankerne, om materialer, man kan mærke 
og tilfører samtidig biblioteket imødekommende miljøer ved at ud-
føre ”supermøblerne” (nye rum i rummet) i træ og andre materialer 
i varme farver.  Tag plads i de bløde lænestole i Musikområdet på 
1. sal, eller oplev Kulturhusets flotte udsigt fra Vidensværkstedet. 
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Den enkle runde form fra Trommen bruges til at skabe en sammen-
hængende identitet i huset, og bygningen suppleres i den ånd med 
fem Supermøbler. Supermøblerne i det åbne rum skal understøtte 
menneskelige møder, åbenhed og logistik. Der er et naturligt flow 
rundt i huset, hvor møblerne er placeret i det åbne rum. Hvert su-
permøbel tiltrækker bestemte brugere - men sammenspillet og 
overlappet i rummet mellem Supermøblerne skaber samtidig nye 
møder mellem mennesker. Supermøblerne udgør forskellige videns-
destinationer, som støtter forskellige funktioner og behov og etab-
lerer naturlige zoner - f.eks. ro omkring Vidensværkstedet. Super-
møblerne er Servicebaren, Lilletrommen, Bogbjerget, Eventyr-
hulen, Vidensværkstedet og Projektrummet. 
 
Efterfølgende har borgermøder og medarbejderprocesser gennem 
2012, 2013 og 2014 bidraget til, at Arkitema har kunnet kvalificere 
forslaget med den viden, som disse grupper har gjort opmærksom 
på, dels drift af huset, dels fremtidsscenarier og brugerbehov.  
 
Ombygningen sætter den fysiske ramme med de nye supermøbler. 
Derudover er der arbejdet med en ny indretning, som har fokus på 
funktioner og stemninger i de forskellige områder af huset. Endelig 
går biblioteket fra samling (af materialer) til forsamling (af menne-
sker).  
 
Et Kulturhus er et komplekst hus at indrette, da der er mange for-
skellige funktioner at tage hensyn til. I indretningen har ønsket 
bl.a. været at skabe behagelige og nærværende miljøer til husets 
16 meget forskellige hovedområder: Foyer, Lilletromme, Service-
bar, kontorer, musikområde, lysning/udstillingsområde, børneområ-
de, avis- og tidsskriftsområde, udlån/aflevering/reservering, studie-
miljø, personalestue, publikumspc’ere, mødelokaler, projektrum, 
reoler til alt fra bøger til LP’er.   
 
Udgangspunktet for indretningen har været ord som åbenhed, imø-
dekommenhed og værtskab, både når huset er betjent og ubetjent. 
Disse ideer er udtrykt med former og materialer. Farverne er gule, 
brune, mørkeblå og orange, formerne er runde, og materialerne na-
turlige som skind og træ.  
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Områderne i Kulturhus Trommen 
 
Foyeren er tænkt som byens gadekær, hvor folk mødes og bliver 
mødt af de kulturelle tilbud. Det er et travlt sted med foyerkoncer-
ter, ”syng med eftermiddage”, udstillinger og teater. Området kan 
ryddes til store koncerter i Trommen og indrettes med bar til pause-
servering. Det nye her er et øget fokus på at formidle, hvad der 
sker i huset via centrale skærme og samtidig skabe bedre grundlag 
for ophold ved at sikre de besøgende mod træk og tilbyde mere 
hyggelige møbler.  
 
Lilletrommens facade er af glas og kan oplyses. Det er inspireret 
af Alliance Arena og Globen. Lyset kan varieres efter husets behov. 
Lilletrommen har plads til ca. 100 gæster og rummer en scene til 
teater og musik. Den er bygget, så borgerne selv kan styre teknik-
ken fra lyd til scenelys, og samtidig kan den bruges professionelt, 
når det er behovet. Lilletrommen er en multisal og kan bruges til: 
teater, musik, møder, foredrag, interaktive arrangementer, dukke-
teater, kommercielle udlejninger, spisning inden store koncerter, 
babygymnastik, dans og meget mere. Med den nye biograf, der 
etableres i 2015, vil der også blive vist film i Lilletrommen. Lille-
trommen bookes via Interbook og kan bruges fra 8-22 alle dage. 
  
Servicebaren ligger som husets hjerte i midten. Det er her bøger 
og andre materialer på den ene side og mad og drikke på den an-
den side, klargøres af biblioteks– og cafépersonale. Det er også her, 
man kan købe billetter og få inspiration til nye kulturelle oplevelser. 
Servicebaren udgør samtidig en multireol til display, magasiner, ud-
stilling og informations materialer. Servicebaren giver en rolig ker-
ne, hvor medarbejderne i ro kan forberede dagens rykind og er 
samtidig imødekommende, da det er her, man møder Kulturhusets 
værter. En del af Servicebaren kan trækkes frem så en vært møder 
de besøgende og hjælper med f.eks. billetsalg, kopimaskine, reser-
veringer og selvbetjeningsmaskiner.  
 
I indretningen har vi søgt inspiration i noget af Hørsholm Kommu-
nes karakteristika. Det er en grøn kommune, som historisk er kendt 
for jagt og skovbrug. Det har vi trukket ind i huset for at vise sam-
menhængen mellem ude og inde og kontinuiteten mellem nyt og 
gammelt med respekt for historien og det lokale.  
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Det første, man som besøgende møder fra bibliotekets hovedind-
gang, er ”Lysningen”. Et lavt område med inspiration og udstillin-
ger og kig til børnebiblioteket, ”Øen” med bibliotekarerne og ind-
gangen til ”Bogskoven” bagerst i rummet. Møblerne er grønne, re-
olerne er placeret i kryds og “vokser” i højden i takt med, at den 
besøgende bevæger sig ind i den tætte Bogskov.  
 
Mødelokalerne på første sal er opkaldt efter kendte personer fra 
Hørsholm og Rungsted: Caroline Mathilde, Struensee, Ewald, 
Karen Blixen og Simon Spies. Mødelokalerne er åbnet op med 
glaspartier og placeret centralt, så man nem kan finde dem og se, 
hvad der foregår. De bookes via Interbook og kan bruges fra 8-22 
alle dage. Spiessalen er personalets kantine, men kan bookes efter 
kl. 16.00 
 
”Udstillingen” finder man på første sal: et udstillingsområde som 
med store hvide vægge og roligt miljø er særligt egnet til formålet. 
 
Vidensværkstedet tårner sig op bagerst i rummet. Vidensværk-
stedet giver mulighed for at sidde på toppen og nyde udsigten med 
bog, laptop eller kaffe, mens rummet indeni giver mulighed for for-
dybelse og ro. Det er en stille oase i et aktivt hus, hvor borgere kan 
søge hen for at få ro til at fordybe sig. Her kan laves lektier, stude-
res, skrives og læses. Til højre for Vidensværkstedet står bibliote-
kets romaner og til venstre fagbøgerne, som også findes på første 
sal. 
 



6 

 

Projektrummet er indrettet med skæve møbler og tiltænkt som et 
rum, hvor man mødes mere uformelt og arbejder med ideer, som 
endnu ikke er klar til at blive sat i system. Her kan man lukke sig 
inde et par timer eller en dag og så slå dørene op. Vil man snakke 
videre eller præsentere det, man er kommet frem til, kan man bru-
ge det nærliggende grønne Projektlandskab.  
 
De to områder er tænkt som et sammenhængende område, som 
skal tilbyde et alternativ til de klassiske mødelokaler. Projektrum-
met kan benyttes af skoler, gymnasium, foreninger, erhverv, kom-
mune og borgere. Projektrummet kan bookes via Interbook og kan 
bruges fra 8-22 alle dage 
 
Musikområdet er et område, som inviterer til fordybelse i musik-
ken. Vi har valgt møbler, som man kan sidde i til en hel opera og 
som noget nyt er der mulighed for at lytte til musik i området.  
 
Tidsskrift- og avisområdet er indrettet i et nyt område i huset, 
som er opstået efter ombygningen af den firkantede Caroline Ma-
thildesal. Her er der lagt vægt på at bruge det naturlige lys fra vin-
duerne og muligheden for enten at sidde sammen med andre eller 
vælge sin egen stol.  
 
Børneområdet rummer det gule Bogbjerg og Eventyrhulen. Re-
olerne er opstillet, så de vokser med børnenes alder. Området før 
Bogbjerget er for de mindste og deres forældre. Her kan leges, læ-
ses og ammes. Det er også her ”Hoppehunden” huserer! En rigtig 
jagthund, som sørger for bevægelse og leg. Kigger du ud ad vindu-
et, kan du se ”Alfabetlegepladsen”. 
 
Ungeområdet er placeret længst mod højre tæt på fagbøger og 
Vidensværkstedet. Det har været vigtigt at adskille børn og unge 
for at respektere deres forskellige behov for leg og læring og samti-
dig kunne give dem plads. I Ungeområdet kan der sidde en skole-
klasse. Kulturhuset er tænkt som en læringsdestination med inspi-
ration fra skole til gymnasiet. Det er her, man kan sidde sammen 
og lave opgaver, ligesom huset også kan bruges til undervisning.  
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Eventyrhulen er et sted, hvor der tilbydes film, oplæsning og an-
det for en mindre gruppe børn. Det er også et sted, hvor en dagin-
stitution kan samles for at snakke sammen, trukket lidt tilbage fra 
resten af huset. En beskyttet verden, hvor børnene kan trække sig 
væk fra det store gulv - et børneland der inspirerer til leg og læ-
ring. Hvor legen bliver læring. Uden for hulen er der plads til kreati-
ve værkstedsaktiviteter samt fordybelse i de hængende æg.  
 
Bogbjerget kan, udover ophold og bøger, også bruges som scene. 
Lysningen kan ryddes og dermed skabe plads til arrangementer i 
rummet lige fra musik til oplæsning og foredrag.  
 
Øen er bemandet af bibliotekarer, som sidder sammen, voksenbib-
liotekarerne på den ene side og børnebibliotekarerne på den anden. 
Skranken er væk, for vi er her for at tale med Jer. I vil ligeledes i 
stigende grad møde bibliotekarerne ude i rummet i gang med at 
opdatere udstillinger og tilbyde hjælp, hvor behovet opstår.   
 
Spisetrommen Allehånde har plads til 80 spisende gæster. Alle-
hånde er en socio-økonomisk virksomhed, som ansætter og uddan-
ner døve kokke og tjenere. Allehånde står for al forplejning i huset 
fra mødelokaler, til pausebar ved forestillinger, middage, sandwich 
samt kaffe og kage. Du må tage dine indkøb fra caféen med dig 
hvor du vil. Du kan også nyde din mad eller kaffe udenfor, mens 
børnene leger på Alfabetlegepladsen.  
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Spørgsmål og svar 
 
Hvordan får jeg adgang til det ubetjente bibliotek i Kulturhus Trom-
men? 
Biblioteket kan benyttes fra 8-22 alle ugens dage året rundt. Du skal være op-
rettet som biblioteksbruger for at få adgang til biblioteket uden for betjent tid! 
 
Hvordan booker jeg et mødelokale i Kulturhus Trommen? 
Alle mødelokaler kan bookes via Interbook fra Hørsholm Kommunes hjemme-
side. 
 
Hvor henvender jeg mig for kommerciel leje af et lokale i Kulturhus 
Trommen? 
Udlejning af Lilletrommen, Trommen og mødelokalerne sker via Trommen: 
http://www.trommen.dk/udlejning/leje-af-trommen-og-cm.html 
Prisen for leje af Lilletrommen er 7.900 og 13.900 for Trommen. 
 
Hvilke faciliteter tilbyder Kulturhus Trommen? 
Kulturhus Trommen tilbyder mødelokaler, multisal, øget selvbetjent åbningstid, 
kopi og print, arrangementer, mad og drikke i Spisetrommen Allehånde. 
 
Hvilke typer arrangementer præsenterer Kulturhus Trommen? 
Kulturhus Trommen tilbyder foredrag, koncerter, teater og udstillinger. Kom-
mende arrangementer finder du her: http://www.trommen.dk/ og  
her: http://biblioteket.horsholm.dk/ 
 
Hvem har stået for ombygning og indretning af Kulturhus Trommen? 
Arkitekterne er Arkitema Architects: http://arkitema.dk/ 
 
Hvornår er Kulturhuset åbent? 
Åbningstiderne varierer ift. arrangementer i Kulturhuset. Normalt er åbningsti-
derne i Kulturhuset er 8-22, hvoraf biblioteket er betjent fra 11-18 på hverdage-
ne og fra 10-14 på lørdage. Spisetrommen Allehånde har åbent fra 11-18 samt 
lørdag 10-14 og i forbindelse med arrangementer.  
 
Hvad har ombygningen af Kulturhus Trommen kostet? 
Ombygningen har kostet 20,8 millioner og er finansieret alene af Hørsholm 
kommune. Du kan læse mere om byggeriet her: http://www.horsholm.dk/
Borgerservice/kultur-fritid/Trommen-ombygning 
 
Hvad er det for materialer Servicebaren og Vidensværkstedet er lavet 
af? 
Servicebaren er lavet af bambustræ, som med oliering giver den varme glød, 
mens det lyse bambustræ på Vidensværkstedets løfter og lyser op. 


