
Tilmelding og betaling for deltagelse
Priser for deltagelse i årets FORUM-arrangement inkl. kontingent er: 
Medlemmer af FORUM: kr. 950,00
Medlemmer af FORUM, uden festmiddag fredag: kr. 750,00
Studerende og dimitterende i 2015: kr. 500,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 300,00
Eksterne deltagere: kr. 950,00

I år skal tilmelding og betaling ske med kortbetaling på http://aaa-forum.dk/forum-2015
Her kan du også finde en vejledning og vælge at få tilsendt en faktura.  Har du ikke mulighed 
for at betale med kort og ønsker at bankoverføre, så tag kontakt til os på post@aaa-forum.dk

FORUM vil gerne styrke kontakten til skolen og de studerende, så i år inviterer vi studerende 
inden for fagområdet til at deltage fredag eftermiddag GRATIS! Det omfatter ikke middagen om 
aftenen, men Forum byder på kaffe og kage. Er du studerende og vil benytte dig af dette tilbud, 
skal du ikke tilmelde dig via hjemmesiden, men skrive en mail til post@aaa-forum.dk senest 
fredag d. 18. september. 

FORUM byder interesserede eksterne deltagere med restaureringsfaglig baggrund og ansatte på 
restaureringstegnestuer velkomne. Vi opfordrer vores medlemmer til at udbrede dette.

Tilmeldingsfrist
Senest fredag d. 11. september 2015.
Det er absolut sidste frist for tilmelding af hensyn til arrangementets
planlægning og ikke mindst skolens fantastiske køkken...

Indbetaling af kontingent
Kontingent indgår i ovennævnte priser og betales dermed sammen med tilmelding til arrange-
mentet. Er du forhindret i at deltage, kan kontingentbidrag på 200 kr. dog fortsat indbetales til 
Merkur Bank, reg.nr.: 8401, kontonr.: 1262312. Angiv følgende i beskedfeltet ved overførslen: 
’kontingent 15 dit navn’.

Info
På www.aaa-forum.dk finder I billeder, medlemslister, regnskaber, referater og omtale 
af tidligere arrangementer. Vi opfordrer jer til at tjekke jeres adresse og mail-adresse 
og skrive jeres afgangsår på hjemmesiden. Forum for arkitektonisk kulturarv er også på 
Facebook. Følg med og få spændende tips om arrangementer, litteratur og meget mere.

Vi ses til FORUM 2015

Bedste hilsener

Ann Holm Nielsen, Dorthe Bendtsen, Eva Særkjær Gade,
Jonas Rump Nielsen, Mikael Schilling, Nanna Uhrbrand og Thomas Stabell
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Afgang med bussen fra Nørreport
Der er IKKE kaffe og morgenbrød i bussen, først når vi er fremme i 
Fredericia. HUSK gode spadseresko til dagens gåture i Fredericia, hvor vi 
kommer i berøring med både fortiden, nutiden og fremtidens Fredericia, 
fra den enkelte bygning og til fæstningsbyens helhed.

Fredericia Bymuseum
Arkivar Karsten Merrald Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia  og 
kulturarvsvejleder Mikael Holdgaard Nielsen fra Museerne i Fredericia vil 
fortælle os om fæstningsbyens historie og udvikling.

Gåtur på volden
Med arkivar Karsten Merrald Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia og 
kulturarvsvejleder Mikael Holdgaard Nielsen fra Museerne i Fredericia som 
guider, går vi en tur på byens voldanlæg og ser byen lidt fra oven,

Rundvisning i byen
Arkitekt Irene Jensen og arkitekt Louise Thaysen Raun fra Plan & Byg i 
Fredericia Kommune vil vise os rundt i byen, hvor vi skal se nærmere på 
nogle af de bygninger, som er blevet renoveret med de 50 mio. kr. som blev 
tildelt byen i år 2012 af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal.

Frokost  i Skt. Knuds Skole´s teatersal.

Besøg hos FredericiaC på havnen.
Ingeniør og chefkonsulent på FredericiaC, Henning Bøgh vil introducere os 
til det store havneprojekt FredericiaC. 
Realdania By og Fredericia Kommune udvikler i partnerskab en levende og 
bæredygtig bydel på ca. 20 hektar i det bynære havneområde mellem den 
historiske fæstningsby og Lillebælt. Over de næste 20-25 år skal den østlige 
del af Fredericia Havn, som igennem 100 år har været brugt til tung industri, 
gradvist omdannes til et attraktivt byområde med boliger, erhverv og kultur. 

Rundvisning i projektområdet FredericiaC
Vi bevæger os ud i projektområdet, hvor ingeniør og chefkonsulent på 
FredericiaC, Henning Bøgh vil vise os rundt og fortælle.

Kaffe og kage ved Grow your City

Retur med bussen til Århus.

Ankomst Aarhus    
   
Forside: Bykort anno 1768 vs. luftfoto anno 2014 vs. plantegning FredericiaC anno 2045

Lørdag d. 26. september 2015

Ankomst og velkomst, auditoriebygningen, Nørreport 20, Aarhus

Arkitektonisk kulturarv på AAA, del 1
Arkitekt MAA, NORDMAK Mogens A. Morgen 
Kort nyt om uddannelse og forskning fra professoren for arkitektonisk kulturarv; bl.a. 
om ny forskning med fokus på kulturmiljøer.

Politik – Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik
Arkitekt Anders Christiansen, Gladsaxe Kommune
Vinder af Kulturministeriets Arkitekturpris 2015 for bedste kommunale arkitektur-
politik, Gladsaxe Kommune, fortæller om udviklingen af arkitekturpolitikken og dens 
anvendelse i dagligdagen.

Forvaltning – Lokalplaner i praksis; et utraditionelt lokalplanforløb for Præstø
Plan- og Byggechef Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune
I udarbejdelsen af lokalplan for Præstø er der taget utraditionelle metoder i brug, bl.a. 
konfliktmægling. Arbejdet med lokalplanen er bl.a. støttet af Realdania.

Kaffe og kage i kantinen og efterfølgende gruppebillede i gården

Projekt - ’Stålsat By’  
Vinder af arkitektkonkurrencen om aktivering af Frederiksværks kulturarv
Arkitekt MAA, landskabsarkitekt MDL, NORDMAK Erik Brandt Dam
Halsnæs Kommune udskrev i 2013 konkurrencen Stålsatte Byrum. Ønsket var at 
sætte nye standarder for, hvordan man med afsæt i den bygningskulturelle arv og med 
formidling af industrihistorien kan udvikle Frederiksværk. Erik Brandt Dam var med 
i vinderteamet og vil fortælle om projektets idé med ikke blot at sikre den fysiske 
kulturarv, men også at engagere borgerne i at interessere sig for historien og være 
medskabere af byens udvikling.

Kort pause

Arkitektonisk kulturarv på AAA, del 2: Afgangsprojekt
Arkitekt MAA Carsten Kronborg Hald Olesen 
Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en firlænget vestjysk klitgård fra 1825, der i 
tidens løb har gennemgået en række ombygninger i takt med, at dens funktion har æn-
dret sig. Fokus i projektet har været at styrke klitgårdens fortælleværdi og autenticitet 
igennem intervention. Projektet har modtaget BYFO’s Romerske Legat.

Jubilar – årets 25-års jubilar fortæller om tiden siden afgang
Arkitekt MAA Peter Rask, Assens Kommune

Årsmøde

Aperitif i kantinen

3-retters festmenu i kantinen - husk kontanter/dankort til vin, øl mv...

Fredag d. 25. september 2015


