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Redegørelse:
Visionen har været at forene de musikalske yderpunkter fra 
symfonisk musik til solid forstærket rock-musik, men i en klar og 
enkel konstruktion og arkitektur. 
Huset er sammensat af to bygningskroppe. En stor, høj sort boks, der 
rummer koncertsal og bagscene, flankeret på sydsiden af en mindre, 
lavere og hvid bygning, som rummer foyer og servicerum. 
Det er præget af modsætninger – dynamik og spændinger mellem 
sort og hvidt, lyst og mørkt, hårdt og blødt, højt og lavt. Den mørke 
skiferbeklædte og lidt rå koncertsal overfor den lyse foyerbygning. 
Den hårde stringente koncertboks overfor den bløde organiske foyer, 
inspireret af de karakteristiske former, vi kender fra flyglet, guitaren 
og harpen. 
Foyeren er skråtstillet i forhold til koncertsalen og orienterer sig mod 
ankommende gæster. Bygningens imødekommenhed understøttes 
af, at hele den vestlige del er opbygget i glas og således transparent 
i forhold til indhold og ikke mindst i forhold til det omgivende 

landskab og den smukke udsigt mod Egebjerg Bakker i nord. Et 
moderne hus, der ærligt og stolt eksponerer vores tid samt tilpasser 
sig det følsomme omgivende landskab. 
 
Begrundelse:
Koncerthuse i ind- og udland er omgivet af myter og bred folkelig 
interesse. Her formidles alle former for musik, og her forventer 
publikum at få sine musikalske og visuelle drømme indfriet. 
Historisk set ofres disse huse derfor stor arkitektonisk og teknisk 
opmærksomhed.
I det perspektiv er det modigt og forfriskende, at en musikefterskole 
tager handsken op og leverer et overbevisende bud på et sådant 
bygningsværk. I mindre skala, javist, men med alle de traditionelle 
udfordringer til beliggenhed, arkitektur og akustik.
Sagnet om Kraka, der løser en tilsyneladende modsætningsfyldt 
opgave, trænger sig på. Koncerthuset isolerer sig formmæssigt, 
men forbindes alligevel diskret med det gamle Mindedal’ske 
skolekompleks. Koncertsalen virker umiddelbart selvtilstrækkelig 
med sin lukkede, kubiske form, men landskab og udsigt hægter 
sig afgørende på det visuelle partitur. Og med hjælp fra nogle 
af de stærkeste kræfter på akustikområdet har man løst den 
udfordrende opgave at skabe et multianvendeligt rum for både 
den klassiske og rytmiske musik. Disse omfattende krav til 
arkitektur og teknik er indfriet, og løsningen er samlet i en stram og 
velafbalanceret komposition. Bedømmelsesudvalget finder resultatet 
bemærkelsesværdigt godt. Svendborg, ”musikkens by” har med 
Ollerup Efterskoles arkitektonisk vellykkede initiativ fået endnu et 
skud på sin solide musikalske stamme.

Koncerthuset tildeles derfor Svendborg Kommunes Arkitekturpris 
2018.
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