
Flydende kombineret kunstværk og mødelokale udfordrer 

landskabet omkring Business Park Skejby og inviterer 

alle der har lyst indenfor  

 
Indvielse: torsdag den 5. oktober kl 14.00 

Koldkærgård Konferencecenter 

Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N 

 
 

Først 'Værelse med udsigt' af kunstnerduoen Joaquin Zaragoza og Marianne Jørgensen udstillet på 

Floating Art i Vejle i sommers  

 

På Koldkærgård Konferencecenteret, et sted der allerede kan prale med at kunne tilbyde folk første 

klasse service til workshops, forretningsaftaler eller events, kan man nu booke et helt særligt lokale til 

sit næste møde: et flydende hus i midt en sø.  

Dette hus er et kunstværk. Værket har titlen 'Værelse med Udsigt' – hvilket svinger godt med et af 

Koldkærgård konferencecenters sloganer, nemlig: ”Konference med udsigt”. Værket er skabt af 

kunstnerduoen Joaquin Zaragoza og Marianne Jørgensen, og har været udstillet på kunstudstillinger 



før, både i Århus og senest i Vejle på Floating Art 2017. Det lille træhus har både bord, bænk, 

kakkelovn og have, og dets lille intime rum står i skarp kontrast til Business Parks Skejbys omringende 

monumentale bygninger af stål, glas og sten.  

Tanken med huset i den kontekst det befinder sig i her på Koldkærgård er, for det første, at det skal 

fungere som et ekstra og anderledes mødelokale. Huset er dermed en stedspecifik installation, der taler 

med Koldkjærgårds eksisterende dagligdag som et sted der lejer lokaler ud til møder, workshops og 

kurser. Huset er også et sted man kan tage ud, for at få lidt alene-tid til at arbejde. Forestil dig en 

jakkesætsklædt herre side ved huset, midt i søen, og drikke sin morgenkaffe?  

Så ønsker du at udfordre dine kollegaer lidt, så inviter dem på en kop kaffe på dybt vand! Eller trænger 

du til at blive inspireret, så sejl ud på søen og se verden omkring dig fra et helt nyt sted. Der er plads til 

højest fire mennesker i huset og bordplads til to computere/skriveblokke. 

Til indvielsen tirsdag den 5. oktober kl. 14.00 vil der være en forfriskning og mulighed for at høre 

kunstner Joaquin Zaragoza fortælle om værket og hotelchef Mikkel Kroustrup sige lidt om hvorfor det 

er vigtigt for Koldkærgård at kunne tilbyde deres kunder en anderledes oplevelse som den man kan 

møde med huset her.  

 

For at høre mere om at benytte eller besøge huset, så kontakt Koldkærgaard Konferencecenter på tlf. 

70208810 

 

 
 


