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Bylivsstrategi Flaskehalsen

Flaskehalsen er et
samlingssted for en verden
af design, livsstil og interiør
– fra bordet på gulvet til
fliserne på væggen. Stedet
vil i sin sammensætning af
butikker, værksteder med
salg, materialebibliotek
og cafeteria, tilbyde en
unik mulighed for at gå
på opdagelse og blive
præsenteret for alsidige
muligheder.

Tilsammen vil aktørerne
skabe en verden, hvor
oplevelsen for den
besøgende er foranderlig,
fuld af kreativitet og
innovation. Et sted, hvor
hele byen vil søge til.

Materialebibliotek

Livsstilsbutikker

Cafeteria
Værksteder med salg

Butikkerne er orienteret omkring design og kunsthåndværk af høj kvalitet
og indretning, hvor der er fokus på en bred vifte af forskellige stilarter.
Stedet vil give alsidige inspirationsmuligheder for den besøgende samt
en dybere indsigt i de kreative processer, som ligger bag hvert produkt.
Her løftes i flok og skabes en destination.

• Fælles ambitioner på tværs af producenter
• Synergier mellem aktører
• Fælles funktioner og optimering
• Inspiration på tværs af produkter
• Understøtte og løfte hinandens produkter

Eksempler på mulige operatører
Livsstilsbutikkerne er en sammensætning af alsidige operatører, som alle deler værdier med fokus
på kvalitet og bevidst design af forskellig art. De viste er eksempler på mulige operatører men er
ikke ekskluderende for, at det ligeledes kan være andre.

C
188m2

STUDIO X
I Flaskehalsen ønskes operatører,
der er eksperter i at kuratere på
så højt et niveau, at de besøgende
får lyst til at tage alt i showroomet
med hjem som eksempelvis hos
Studio X eller Studio Oliver Gustav.
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KUNST OG KØKKENTØJ
I Flaskehalsen er håndværket
centralt. I køkkenbutikken Kunst
og Køkkentøj finder kunderne
udstyr til store udfoldelser i
gastronomiens verden.

RØMER HARBO
Med et udvalg af både standardog specialinventar inden for
køkkener med mere, tilbyder
en operatør som Rømer Harbo
en mulighed for at iscenesætte
deres produkter og gøre sig
relevante på markedet.
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Er det jer ?
K
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Fællesrum

GENBYG
Genbyg bidrager til tanken om
bæredygtige valg i boligen. Vi
forestiller os et sortiment med
lamper, knager, kroge og enkelte
større møbler.

DANSK
DANSK er en kurateret samling af
møbler og effekter til hjemmet. Der
lægges vægt på materialer og det
gode håndværk.

Materialebiblioteket tilbyder en unik tilgang til, hvordan den besøgende
kan opleve materialer på en ny måde. Det er både i form af fysiske
eksempler i, hvordan overfladerne kan bruges, men også hvordan den
besøgende selv kan være med til at præge udtrykket. Stedet vil dertil
kunne danne fundament for vidensdeling på tværs af producenterne og
løfte hinanden i forhold til innovation og kvalitet. Konceptet kendes bl.a.
fra Material ConneXion og Material Design Lab KEA, hvor både arkitekter
og kreative tager hen for at samle inspiration til projekter.

• Fællesskab for materialer og innovation
• Udstilling af muligheder og sammensætninger
• Testning og afprøvning af materialer
• Samarbejder og viden på tværs af producenter
• Fordre kreativitet og inspiration på tværs
• Lanceringer af nye produkter
• Talks og workshops inden for bolig og livsstil

Eksempler på mulige operatører
Materialebiblioteket er en sammensætning af alsidige operatører, som alle deler værdier med fokus
på kvalitet og bevidst design af forskellig art. De viste er eksempler på mulige operatører men er ikke
ekskluderende for, at det ligeledes kan være andre.
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DINESEN
Med blik for det enkelte træ og det
enkelte projekts unikke særpræg
skaber Dinesen massive planker
til gulve, vægbeklædning, lofter
og andre interiørelementer.

FILE UNDER POP
Med et kurateret udvalg af farver
og materialer indenfor fliser,
tapeter med mere, vil en operatør
som File Under Pop tilbyde et
inspirerende udvalg.

KVADRAT
Med et kurateret udvalg af tekstiler
af forskellige art vil en operatør
som Kvadrat, tilbyde et alsidigt
udvalg af muligheder, polstring
af møbler med mere.

Er det jer ?

ST. LEO
Med fokus på kvalitet og naturlige
overflader samt farvematerialer vil
en operatør som St. Leo, tilbyde et
udvalg af forskellige teksturer og
farver.

LINOLIE & PIGMENT
L&P er en virksomhed, som helt
bevidst går på tværs af strømmen
og lever moderne i et ældgammelt
univers. De holder fast i det gamle
håndværk og fremstiller farver, der
er fri for unødig kemi. De værner
om de gamle håndværksprocesser
og dyderne fra en svunden tid.

Værkstederne med salg er dynamiske lommer på stedet, hvor skabelsen
af design og kunsthåndværk er i fokus. Den besøgende vil have mulighed
for at opleve tilblivelsen af de forskellige produkter og være med til at
præge det endelige resultat i forhold til ønsker om overflader og andet.
Udover at lommerne er værksteder, vil de også have mulighed for salg og
dermed skabe deres egne muligheder for at vedligeholde produktionen i
værkstederne.

• Fokus på vedligehold
• Kurser med fokus på håndværk og kreativitet
• Vejledning i vedligeholdelse og pleje af produkter
• Værksteder med reparation og vedligeholdelse
• Eksperter som kan rådgive

Eksempler på mulige operatører
Værkstederne med salg er en sammensætning af alsidige operatører, som alle deler værdier med
fokus på kvalitet og bevidst design af forskellig art. De viste er eksempler på mulige operatører
men er ikke ekskluderende for, at det ligeledes kan være andre.
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KØBENHAVNS MØBELSNEDKERI
Med et lokalt træværksted vil
det være muligt for en operatør
som Københavns Møbelsnedkeri
at producere møbler og
samtidigt tilbyde reparation og
vedligeholdelse.
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FIE PAARUP
Fie Paarup arbejder i krydsfeltet
mellem kunst og design. Hun laver
bespoke gardiner og tekstiler til
indretning, hvor lys og stoffets
kvaliteter spiller en stor rolle med
asymmetriske former og geometri.

I TRÅD MED VERDEN
ITMV er en socialøkonomisk virksomhed, der driver sy-og designværksteder, hvor de arbejder med
upcycling af kasserede tekstiler
som omdrejningspunkt for at skabe
jobmuligheder og netværk.

Er det jer ?
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Fællesrum

YONOBI
Dyk ned i Yonobis forunderlige
verden af keramik i høj klasse. Alle
produkter og kunsthåndværkere
er nøje udvalgt. Her kan du finde
alverdens keramik fra Bornholm til
Kyoto. Det vigtigste er historien,
det gode håndværk og et stærkt
æstetisk formsprog.

AMANDA BETZ
Amanda Betz arbejder som
kunstner og design med en bred
vifte af projekter, hvor papir
indgår som element. Hun får sin
inspiration fra arbejdet med lys,
arkitektur, natur og designhistorie.
Hun laver alt fra produktdesign til
kunstobjekter.

Cafeteriet er en kombination af lokalt mødested for hverdagens
mindre måltider og aktivt showroom for de mange produkter, værker,
møbler, med mere, der sælges og udstilles i Flaskehalsens livsstilsbutikker og værksteder.
Stedet vil servere mad, hvor der er fokus på lokale råvarer og en
inviterende atmosfære, hvor alle skal føle sig velkomne til alt fra en
hurtig kop kaffe til en sund frokost.

• Aktivt showroom for produkter fra livsstilssbutikker
og værksteder
• Samlingspunkt for stedets besøgende og brugere
• Hyggeligt og afslappende
• Fokus på lokale råvarer og høj kvalitet

Eksempler på mulige operatører
Cafeteriet er åbent for hvilken type af operatører, som ønsker at være en del af sameksistensen
med stedets andre aktører. De viste er eksempler på mulige operatører men ikke ekskluderende
for, at det ligeledes kan være andre.

Flaskehalsen Passage
CAFÉ SLUSEN
Den lillebitte café åbnede i 2018
og ligger i et nybygget område
ved den gamle Sydhavns Sluse.
Café Slusen serverer lette retter
og har samtidig åbnet en lille
købmandsafdeling med lækre
produkter.

LA BANCHINA
Alt, der serveres på La Banchina,
er økologisk, biodynamisk og lokalt
forankret. Stemningen er let og
uformel. Hver dag kan du få godt
bagværk, simpel frokost og vin.

LILLE BAKERY
Hos Lille er der fokus på simple
råvarer, godt naboskab og bagværk
i verdensklasse. Stedet er uformelt
og egner sig til et hurtigt besøg
eller en middag ved langbordet
til deres fællesspisnings-events.

Er det jer ?
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APOLLO
Idéen om Apollo bygger på lysten
til at skabe et sted, hvor folk kan
droppe ind – hænge ud, tage en
kop kaffe, et glas vin eller et måltid
mad og bifalde det sociale rum.

FRIHEDEN
Friheden ligger i hjertet af Nørrebro
ved siden af skateparken, mellem
Hillerødgade og Den Røde Plads.
Et sted med morgenmad, frokost,
aftensmad, naturvin og drikkevarer
til fornuftige priser. Det hele med en
afslappet stemning og god musik.
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ZONE 8

Artikler, fotografier, grafik og andet, der fremgår
af dette materiale, tilhører Carlsberg Byen og
.
Det stilles udelukkende til rådighed for visning/læsning.
Materialet afspejler ikke den endelige kommercielle
kontrakt, og der vil være idéer, der ikke kan realiseres.
Udviklet af

for Carlsberg Byen.

