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Step Up:
www.wemakespace.dk 
(hoejer childrens library 2010)
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Innovative rum
Vil I forbedre indretningen af jeres bibliotek? Leder I efter løsninger, der er målrettet 
jeres behov? Vi kan hjælpe jer med at skabe et levende bibliotek med inspirerende 
læringsrum og en unik identitet, hvor form, funktion og brug tænkes sammen.
We Make Space er en tegnestue med erfaring i at udføre skræddersyede interiør-
løsninger, som udfolder nye arkitektoniske fortællinger i eksisterende rammer. Vi har 
særlig erfaring i at skabe rum med høj oplevelseskvalitet på skoler og biblioteker.

Natur
We Make Space inspireres af naturens evne til at tilpasse sig, hvor rum, former og 
farver udfoldes i dynamisk sameksistens. We Make Space gør op med kassen og 
skaber flow. Vi går i dialog med det eksisterende og skaber nye rumlige muligheder. 
We Make Space designer rum med arkitektoniske fortællinger i udtryksfulde former.  

Menneske
Mennesket er et vane dyr. Vi finder mønstre, laver rammer og gentagelser, fordi det 
giver tryghed. Når mønstre brydes, vågner hjernen op. Positive forandringer i vores 
omgivelser opfordrer til at tænke kreativt og udforske muligheder. We Make Space 
er design, der ændrer rum og flytter tanker.
We Make Space gør op med kassetænkning i et design, der bryder mønstre. Vi 
etablerer naturlige bevægelsesforløb og opholdszoner med høj oplevelsestæthed, 
der fordrer brugernes engagement og fremmer interaktion.

Funktion
We Make Space designer løsninger fokuseret omkring basale funktioner som 
ophold, fordybelse, aktivitet, formidling og udstilling. I We Make Space løsninger 
forenes funktionsdesign med oplevelsesdesign.
Oplevelsesdesign rummer plus funktioner, der vækker vores sanser. We Make 
Space arbejder i et utraditionelt design udtryk, der virker inspirerende for brugerne. 
Nysgerrigheden aktiveres og udforskningen af rummets muligheder kommer helt 
naturligt. We Make Space designer med bevidstheden om, at biblioteks- og 
læringsrum skal understøtte fordybelse, koncentration og mødet mellem brugere.
”Rummet udfordrer eleverne. Det er et rart sted at være, og man trives herinde”
Henning Brogaard, Skoleleder, Digeskolen, Højer.
blog på dansk: wemakespace.wordpress.com & web på engelsk: wemakespace.dk

We Make Space
arkitektur / rum / design 

Naturen er fyldt med former 
fotograf Javier Trueba

Mennesket er ikke firkantet
fotograf Lennart Nilsson

We Make Space design
fotograf Paw Stryhn
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Space on Wheels: 
www.wemakespace.dk 
(nordborg childrens library 2010)

Instant Walls  
+ Puzzle Walls: 

www.wemakespace.dk 
(next exhibition 2011)
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forundrings rum og læsehuler 
mobile skillevægge og rum
udspændte vægge i tekstil
multifunktionelt møbeldesign 
farveflader og grafiske bemalinger
rum i rummet og rumdelinger
indretningsplan / reolplan

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER :

´Jeg anede ikke, at det betød så 
meget, hvordan rummet så ud. Jeg 
synes, at der er mere at kigge på, 
og det er med til at skabe inspira-
tion til diverse opgaver. Det sætter 
fantasien i gang´. Mads Snitgaard, 
9. klasse Digeskolen.
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Læringscenter på Højer Digeskole: www.wemakespace.dk (Hoejer Childrens Library 2010)


