
FORUM 2005
	 	 	 	 	 	 	 16. & 17. September

Så er det igen tid til at samles på Arkitektskolen i Århus den 16. og 17. september. 
I år har vi valgt at sætte fokus på modernismens bygninger og de bevarings-
udfordringer disse bygninger byder. 
Nyeste opdateringer af programmet kan ses på www.aaa-forum.dk

Traditionen tro er programmet inddelt i tre dele - indlæg om årets tema, kavalkade 
med blandede indslag og endelig en bytur om lørdagen.
Årets program ses på bagsiden, og vi håber at se rigtig mange af jer til et 
spændende og hyggeligt arrangement. 
Der tages forbehold for enkelte ændringer af programmet.

Prisen for årets arrangement er kr. 575 + 200 i kontingent.
Ved deltagelse fredag er prisen kr. 450 + 200 i kontingent.
Ved deltagelse lørdag er prisen kr. 250 + 200 i kontingent.

Studerende:
Hele arrangementet kr. 425.
Hele arrangementet uden festmisddag kr. 225.
Ved deltagelse fredag er prisen kr. 375.

Indbetaling skal ske senest den 5. september 2005 på:

BG Bank reg. 9207 konto 795-10-59336

Vi glæder os til at se jer - Vel mødt!
Mette, Marcelle, Mikael og Lars
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                                                                                       16. & 17. September

Fredag:

13:00   Velkomst ved Lars Buksti
13:10   Kort indlæg om DOCOMOMO og foreningens formål.
 'Modern Movement / Modernismen og byggeteknik' ved Ola Wedebrunn  
13:45  'Ove Christensen og Klintegaarden' ved Mogens Brandt Poulsen
14:30   'Klintegaarden - igangværende renovering af butiksfacader' ved Peter    
 Bech-Jensen.
14:45  'Det muliges kunst' - om Gi's bevaringslån anvendt ved bla. Aagaarden i   
 Århus ved Peter Jacobsen.
15:00  Paneldebat med Mogens Brandt Poulsen, Ola Wedebrunn, Peter Jacobsen   
 og Peter Bech-Jensen. Lars N. Bock er ordstyrer.
15:30   Kaffepause med fotografering. 
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0 Kort indlæg om arbe

`Modernismens huse´ ved arkitekt m.a.a. Dorthe Bendtsen, Bygningskulturelt Råd.

0  'Restaureringsarbejder på Amalienborg mv.' ved Peder Elgaard og Karsten   
Olesen fra Erik Møllers Tegnestue

5   Indlæg ved 25-års jubilar fra Afdeling for Restaurering, By- og     
Bygningspleje.

0   Mikael Schilling - kort gennemgang af afgangsprojekt
5   Pause med øl og vand
0   Generalforsamling

n

5   Aperitif og afgang til restaurant
5   Festmiddag 

Niels Eriksen og Ole Ulvedahl spiller byens skønneste jazztoner under og   
efter festmiddagen.

dag:

  Morgenmad i Simonsens Have
   Rundvisning på Møntmestergården, Eilschous Hus mv. 

Fra kl. ca. 10:30 er der ''Håndværksdage'' i købstadsmuseet, hvor vi har    
mulighed for at se historiske håndværk i praksis.

0   Frokost i Rådhusparken med mulighed for at komme op i Rådhustårnet.
0   Besøg på Klintegaarden med rundvisning ved Peter Bech-Jensen. 
0  'Farvel-og-på-gensyn-kaffe' på Café Kindrødt i Studsgade.




