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H.C. Ørsted Gymnasiet vinder
international arkitekturpris

Det kommende H.C. Ørsted Gymnasie i Lyngby er blevet hædret med den
prestigefyldte internationale arkitekturpris ICONIC AWARDS 2018. Det vandt
i kategorien ’Innovative Architecture – best of best’ foran en række
internationale projekter.

Det er entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co., der i samarbejde med KANT
arkitekter, Orbicon og Thing Brandt Landskab skal bygge det nye H.C. Ørsted
Gymnasie, hvor naturvidenskab og nytænkning af undervisningspraksis
smelter sammen i et eksperimentarium.



H.C. Ørsted har en særlig fremtrædende rolle på dette tekniske gymnasie,
som tog navn efter den betydningsfulde videnskabsmand for tre år siden. Han
engagerede og fordybede sig i mange forskelligartede områder for at kunne
”åbne verden” for sig selv, sin samtid og sin eftertid. Han opdagede
elektromagnetismen og aluminium, opfandt nye danske ord til at beskrive
nye fænomener og oprettede institutioner.

Det er derfor ikke spor tilfældigt, at bygningen indeholder referencer til den
elektromagnetiske spole og er en hyldest til videnskaben – og til fysikeren,
filosoffen og videnskabsmanden, H.C. Ørsted.

Det forventes, at byggeriet af det nye gymnasie påbegyndes i begyndelsen af
2019.

Om ICONIC AWARDS
ICONIC AWARDS er en uafhængig international arkitektur- og
designkonkurrence oprettet af det tyske designråd. Der uddeles priser i fem
faste kategorier for bl.a. visionær arkitektur, innovative produkter og
bæredygtige projekter.

Den officielle ceremoni og uddeling finder sted i München på Expo Real-
messen d. 8. oktober 2018.

Nomineret til World Architecture Festival 2018
H.C. Ørsted Gymnasiet er også nomineret til den internationale World
Architecture Festival 2018 i kategorien Education – Future Projects. Prisen
uddeles i slutningen af november.

https://www.worldarchitecturefestival.com/
https://www.worldarchitecturefestival.com/
https://www.worldarchitecturefestival.com/education-future-project
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TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet



dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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