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NYE MULIGHEDER. CreaLab åbnede fredag til masser af taler, men heldigvis også lagkage og
muligheder for at se nærmere på lokalet, som de unge selv har indrettet. Fotos: H. Lüthcke.

CreaLab åbnede på
Biblioteket Kilden
Indvielse. Første skridt på vejen til Creatown
åbnede i fredags. Et rum skabt til læring og innovation nede i kælderen.
Først var der en kælder, i
princippet grå og trist, hvor
tusinder gennem tiden har
svedt til eksamener og terminsprøver. Blandt disse
byens borgmester, Thomas
Gyldal Petersen. Nu er der et
stort kreativt laboratorium,
som kan bruges af skolen,
Kildegårdskolen Vest, og i fritiden af unge i Hjortespring
mellem 13 og 25 år.
Hernede i kælderen kan
man f.eks. indspille film og
musik, gå i ’gameland’ og i
det hele taget være kreativ og
nytænkende.
Bygget over en uge
Det fysiske rum blev bygget
over lige knap fem hverdage
af 63 elever fra syvende og

niende klasse og med hjælp
fra Herlev Ballerup Produktionsskole.

...et socialt
fællesskab for
læring...
»Det er fantastisk godt gået,
og her dufter stadig lidt af
maling«, bemærkede borgmester Thomas Gyldal Petersen,
der ønskede tillykke og opfordrede til at bruge rummet og
samtidig passe godt på det.
Hjælp udefra har der været
til projektet fra designere og
arkitekter fra Rosan Bosch
Studio og fra tech-folk fra

kunstnerkollektivet Copenhagen Game Collective.
Første skridt på vejen
CreaLab er så første skridt
på vejen til at skabe en Creatown.
»Et socialt fællesskab for
læring«, bemærkede bibliotekschef Linda Klingenberg,
som noterede, at det matchede ’bibliotekets kerneopgave
om at give lyst til læring’.
Nu ligger der en slags Experimentarium under Biblioteket Kilden på Kildegårdskolen
Vest. Og fidusen er, at man
sådan set ikke kan opleve
noget bortset fra det rent fysiske rum, med mindre man
selv gør sig aktiv. Og kreativ.

Af Jørgen Nielsen
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PLACERING
CreaLab
Under Biblioteket Kilden på
Kildegårdskolen Vest. Ned af
trappen, som også er særligt
designet.

