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Om arkitektene

En imponerende liste! 
Her kan dere virkelig velge fra øverste hylle. 

Dette blir et vanskelig valg

Per Rygh, jurysekretær, The Whale
16 års erfaring fra NAL





Om The Whale

Stedet og prosjektet er rett og slett 
helt ekstraordinært. 

Vi er veldig begeistret, og føler oss 
priviligerte som får være 
en del av dette.

Philip Tefft, direktør 
Ralph Appelbaum Associates
London
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Med fra før starten

Moderne investorer ser etter prosjekter
der de kan bidra med mer enn kapital.

Mitt engasjement i The Whale startet 
tidlig i prosessen, i styringsgruppa til 
forstudiet. Jeg har vært med hele vegen. 
Det betyr mye for mitt engasjement.

Benn H. Eidissen
Styreleder og medeier
I The Whale





Mytisk og mystisk

Hval er noe av det mest fascinerende 
folk vet om. De er en opplevelse å se.

Jeg forstår at the Whale skal utnytte 
det mytiske og mystiske med hvalene 
på en ny og moderne måte.

Erna Solberg
Statsminister 







Vår oppskrift på 

En opplevelse i verdensklasse

• 1 l. riktig ide til riktig tid
• 1,5 kg. rett plassering
• 4 team av verdens beste arkitekter
• 1 av verdens beste innholdsutviklere
• 7 dedikerte eiere med ambisjoner
• Forankring lokalt og globalt og på alle nivåer i mellom
• Rikelig med ambisjoner
• Nok tid
• Et team av kunnskapsrike fortellere
• Forskjellighet og et ønske om å omfavne den
• En vision om forandring




