INVITATION - ÅRSKONFERENCE 2017 I AARHUS
TORSDAG DEN 18. MAJ 2017
Aarhus Arkitektskole, Studsgade Auditorium, Studsgade 31-33, 8000 Aarhus C

Byen, bylivet
og kulturen
Byen, bylivet og kulturen har al d hængt sammen, men
hvordan integreres kulturen i planlægningen af byerne, og
hvilken påvirkning har den på bylivet og borgernes brug af
byen – i en d hvor digitale medier, interessen nvolvering og
partnerskabsmodeller er nye omdrejningspunkter i byernes
udvikling? … og kan/skal byplanlægning bidrage l, at kulturen
profilerer en særlig byiden tet og bylivss l?

FAB - foreningen af byplanlæggere - zoomer ind på kulturens
betydning for planlægning og planlægningens betydning for
kulturen. Læs programmet på næste side.
TILMELDING:
SEND EN MAIL TIL post@fabnet.dk MED DINE KONTAKTOPLYSNINGER
BETAL SENEST D. 4. MAJ 2017 TIL DANSKE BANK
REGNR. 0260 KONTO NR. 3403044709

PRIS: MEDLEMMER: 850 KR STUDERENDE: 300 KR IKKE MEDLEMMER: 1150 KR

www.fabnet.dk
post@fabnet.dk

PROGRAM - ÅRSKONFERENCE 2017 I AARHUS
TORSDAG DEN 18. MAJ 2017
Aarhus Arkitektskole, Studsgade Auditorium, Studsgade 31-33, 8000 Aarhus C

Byen, bylivet
og kulturen
09:30 – 10:00

Indskrivning og kaﬀe

10:00 – 10:05

Velkomst ved Peer Frank, FAB

10:05 – 10:45

Aarhus 2017 – hensigten og ambi onen med kulturhovedstaden
Et oplæg, som kommer bag om Aarhus 2017, og som åbner for tankerne for
og visionerne bag kulturhovedstaden. Morten vil fortælle om erfaringerne
med kulturens rolle i forbindelse med byudvikling, set i forhold Ɵl Ɵdligere
og nuværende kulturhovedstæder.
Oplægsholder: Morten Falbe-Hansen, projektleder, Aarhus - 2017 - Europæisk Kulturhovedstad, Sekretariatet for Fonden Aarhus 2017
Nye omdrejningspunkter i byplanlægningen
Hvordan integreres kulturen i byerne med partnerskaber, involvering og
digitale muligheder som nye omdrejningspunkter? Der trækkes tråde fra
Ɵdligere Ɵders byliv Ɵl byernes nye udfordringer.
Oplægsholder: Mark Wacher, lektor og Ph.d i urban antropologi, Københavns Universitet

11:25 – 11:40

Pause - kaﬀe

11:40 – 12:20

Fra kulturdrevet byudvikling l udvikling af bykultur
– et kri sk blik på kulturens rolle i byplanlægningen
Gehl har i en lang årrække arbejdet med at fremme bykultur og byliv i byer
i Danmark og i resten af verden. Oplægget vil præsentere forskellige internaƟonale eksempler på, hvordan kultur har indgået i byernes udvikling, og
hvordan vi i dag ser tendenser, der peger mod nye forståelser af kulturens
rolle i byudviklingen.
Oplægsholder: Louise Vogel Kielgast, antropolog og Msc. Urban Development Planning, Gehl Architects.

12:20 – 13:10

Frokost

INSPIRATION

VIDENSOPBYGNING

10:45 – 11:25

www.fabnet.dk
post@fabnet.dk

13:10 – 13:40

Case 1 – Holstebro
Holstebro har i mange år gjort meget for at fremme begrebet kultur i byen –
både på den elitære måde men også for at gøre begrebet mangfoldigt. Ikke
mindst har kulturen betydet meget som driver for byens udvikling og for at
gøre byen aƩrakƟv for byens borgere og for at Ɵltrække nye og besøgende.
Carsten vil fortælle om kulturens betydning for bylivet og byplanlægningen
i Holstebro.
Oplægsholder: Carsten Maegaard, Ɵdligere byplanlægger i Holstebro
Kommune

13:40 – 14:10

Case 2 - Helsingør – Fra vær sby l kulturby
De væsentlige nedslagspunkter i den byudvikling og store kulturelle
satsning, der er sket i løbet af de senere år i Helsingør, gennemgås.
Oplægsholdere: Susanne Arnholtz Docherty, centerchef for Center for
Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab samt
Regin Nordento , centerchef for Center for By, Land og Vand, Helsingør
Kommune

14:10 – 14:30

Pause - Kaﬀe

14:30 – 15:00

Case 3 - Aarhus
Oplæg om kulturens betydning for byplanlægningen i Aarhus med fokus
på strategi og liveability – set i sammenhæng med hidƟdig planlægning, og
hvad Aarhus 2017 kan bidrage med i en langsigtet strategi for byudviklingen. Aarhus har gennem mange år arbejdet med en kulturring, hvor bl.a.
ARoS og Dokk1 indgår. SamƟdig har fritlæggelsen af Århus Å stor betydning
for brugen af byens rum, ligesom omdannelsen af Bispetorvet har givet nye
muligheder for byliv, ikke mindst for kulturbyarrangementer.
Oplægsholder: Stephen Willacy, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

15:00 – 15:30

Paneldebat

15:30 – 17:00

Gåtur i Aarhus
– Ɵl byens kulturelle mål m.m. i Aarhus 2017

