1 Angligården
Den runde, hvide bygning blev anlagt
som skjortefabrik for Angli. Den rummer
nu designskole og kontorfaciliteter. Bygningen er tegnet af arkitekt C.F. Møller
og landskabsarkitekt C.Th. Sørensen.
Carl Henning Pedersen har udsmykket
indersiden af gården med kunstværket
“Fantasiens leg om livets hjul “.
2 Carl-Henning Pedersen &
Else Alfelts Museum
Den runde bygning og pyramiden, der
er beklædt med en mosaik af kakler,
er et museum for ægteparret Carl
Henning Pedersens og Else Alfelts
kunstværker. Museet er tegnet af C.F.
Møller.

9 AU Herning
Universitetet har mere end 3.000
studerende indenfor business og ingeniørvidenskab. AU Herning arbejder tæt sammen med erhvervslivet og
lægger stor vægt på tværfaglighed.
Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet
Henning Larsens Tegnestue.
10 Abyss
Kunstværket Abyss er både skulptur
og arkitektur. Det står foran AU Herning og har form som en syv meter høj
rombe. Indvendig er der himmel og
vandbassiner, som man kan gå ind og
udforske. Den er lavet af kunstneren
Ingvar Cronhammer.
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3 Allotment
116 figurer i beton, i forskellige højder,
symboliserer hver især borgerne i
Hvide Sande fra 2-80 år. Skulpturen er
fra 1995. Den er en markering af 50
årsdagen for Danmarks Befrielse. Figuren er lavet af den britiske kunstner
Antony Gormley.

11 Elia
En kæmpe stålkuppel med fire søjler
og fire korsdannende trapper op til
midten på toppen. Skulpturen er 60
meter i dia-meter og 32 meter høj. Den
er tegnet af kunstneren Ingvar Cronhammer ud fra tanken om at forbinde
det himmelske med det jordiske.
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6 De Geometriske Haver
De Geometriske Haver blev anlagt i
1982 og består af ni forskellige geo
metriske figurer, som man kan be
væge sig rundt i. Hækkene er 3-8
meter høje. Haverne er tegnet af
den berømte landskabsarkitekt C.Th.
Sørensen.

8 Margrethelyst & Studenterstrøget
Strøget er tegnet af Sven Ingvar
Andersson og består af flisebelægninger og en lang granitmur.
På den sydlige side ligger gården
Margrethelyst fra 1843, som er en af
de oprindelige gårde i Birk. Den anvendes i dag af TEKO til mødeaktivi
teter.
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5 VIA University College,
TEKO Design og Business
Skandinaviens største designskole
med mere end 1.200 studerende. Skolen rykkede i 1973 ind i en del af Angligården. Den har nu også til huse i hele
rækken af bygninger langs alleen ved
Birk Centerpark.

7 Studiebyen
Studiebyen består af forskellige kollegiebygninger, fælleshus og en række sportsfaciliteter. I Studiebyen er
flere bygninger bygget som energirigtige passivhuse. Studenterhuset er
bygget med med solceller og forsøgsbrintanlæg.

12 Innovatorium & innovationshus
Her bor iværksættere dør om dør
med erhvervsfremme aktører,uddannelsesinstitutioner på højt niveau
samt vækstvirksomheder. Alle i huset
bidrager til fællesskab og udvikling
gennem netværk og videndeling.
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4 Skulpturparken
Skulpturparken er anlagt som rekreativt område for skjortefabrikkens medarbejdere. Parken er en stor cirkel,
hvor kanten er inddelt i 36 felter, hver
med sit kunstværk. I sommerhalvåret
går køer eller får og afgræsser arealet
i midten af parken.
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Parkeringsplads

Togstation

Rundtur
Tag selv rundt i Birk. Følg den røde rute og oplev
kunst, landskab og arkitektur.
For information om guidede ture i Birk kontakt:
Herning Kommune, Natur og Grønne Områder
Telefon : 96288148

13 Erhverv
Ikke mindst tekstilindustrien har siden
1960’ erne bosat sig langs Industrivej
Syd og Nord i Birk. I de senere år har
en række virksomheder etableret sig i
Birk Centerpark.

14 Utzon-huset
Med sine svungne tagformer og store
vinduesflader var Utzon-huset en
prototype på en planlagt eksport- og
designskole. Huset er tegnet af den
verdensberømte arkitekt Jørn Utzon i
1970 og anvendes i dag som privatbolig.
15 Heart, Herning Museum of
Contemporary Art
Kunstmuseet ligner fra luften en skjor
te, der skødesløst er smidt på jorden.
Arkitekten Steven Holl blev inspireret
af Hernings historie som tekstilby.
Bygningen er også hjemsted for det
klassiske orkester Ensemble MidtVest.
16 Højskolen
Den høje bygning med det skæve tag
er fra 1961. Højskoledriften ophørte
i 2007. I dag bruges dele af bygningen af Herning SceneKunstSkole. De
øvrige værelser og huse lejes ud.

Uddannelse og erhvervsliv side om side
I Birk blev der først bygget højskole. Senere kom
universitet samt design- og erhvervsskoler til. Med
erhvervs- og uddannelsesinstitutioner side om side
kommer de studerende i tæt kontakt med virkelighedens verden. Uddannelsestilbuddene trækker
mange danske og udenlandske studerende til det
inspirerende, internationale studiemiljø i Birk. Mange
besøgende og studerende benytter sig af toget ved
trinbrættet Birk Centerpark, som nemt og hurtigt
forbinder området med Herning og resten af verden.

Her finder du Birk

BIRK
DEN HVIDE BY
VED HERNING

Tekstilvirksomheder, designfirmaer, privathospital,
landbrugsrådgivning, it- og revisionsvirksomheder
er eksempler på nogle brancher, der findes i Birk.
Det store kontorhus Innovatorium er et udtryk for
betydelig opbakning og forståelse for den lokale
iværksætterånd. Her kan alle få råd og vejledning
til start og drift af en virksomhed.

Birk By var oprindelig
kun en samling gårde.
I dag er det et enestående,
internationalt kendt område,
hvor kunst, arkitektur,
landskab, uddannelse
og erhverv kombineres
i et spændende samspil.

Herning

Store personligheder og dygtige fagfolk
skabte Birk
Birks nyere historie startede i 1960’erne, hvor
tekstilbranchen var i rivende udvikling på Herningegnen. Damgaard-brødrene Knud, Mads og Aage
lagde grundstenen til en ny, kreativ tankemåde
ved at sammensmelte deres industrier med kunst
og uddannelse. Industribygningernes arkitektur og
indretning – inde som ude – gjorde kunst og kultur
til en naturlig del af arbejdernes hverdag. Det
fantastiske samarbejde mellem modige erhvervsfolk, kommunale embedsmænd, kendte danske
og internationale arkitekter, landskabsarkitekter og
kunstnere resulterede i nytænkning inden for både
bygninger, byplanlægning og landskab.

Kunsten ude og inde
Kunstmuseerne Carl-Henning Pedersen & Else
Alfelts Museum samt Heart udstiller kunst af international klasse. At studere museumsbygningerne i sig
selv er en stor oplevelse. Rundt omkring i hele Birkområdet kommer man tæt på små og kæmpestore
kunstværker – ikke mindst Elia, Danmarks største
skulptur skabt af kunstneren Ingvar Cronhammer.
Herning

Ikast

Birk

Ringkøbing

Det grønne i Birk
Grønne områder og parker med smukke beplantninger, stier og vandbassiner spreder sig mellem
alle de interessante bygninger. Skulpturparken er
ét stort, cirkulært museum, hvor man i frisk luft kan
hente kunstneriske indtryk. Parken ligger lige op ad
De Geometriske Haver, hvor man finder et labrintisk
landskab med nye rum og nye former rundt om hver
eneste hæk. Fra flere steder i området kan man
nyde udsigten over det åbne landskab mod syd og
nord.

En tur rundt i Birk
er et besøg i en
fantastisk verden
af smukke bygninger,
kunstværker og landskaber.

Vejen

Århus

Kunst
www.visitherning.dk
Herning Kommune, Teknik og Miljø
Natur og Grønne Områder
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 96 28 28 28
E-mail: teknik@herning.dk
www.herning.dk

Landskab
Arkitektur

Geometrien og formerne
Bygningsmæssigt var Angli-fabrikken startskuddet
til det nye Birk. Angligårdens geometri og vægkunst, indendørs og udendørs, har givet inspiration til hele strategien for området. For at bevare
stedets unikke karakter er både bygninger og
udendørsarealer underlagt særlige regler.
Der er cirkler, kvadrater og trekanter alle vegne,
som former bygninger, parker, pladser, veje og
stier. Cirkler ser man f.eks. i Angligården, på CarlHenning Pedersen & Else Alfelts Museum i Skulpturparken og ikke mindst ved den runde skulptur
Elia. I De Geometriske Haver, i Utzon-huset og på
kunstmuseet Heart er der fængslende sammensætninger af geometriske former.

