Priser for deltagelse i årets FORUM-arrangement inkl. kontingent er:
Medlemmer af FORUM: kr. 825,00
Medlemmer af FORUM, uden festmidag fredag: kr. 550,00
Studerende: kr. 425,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 225,00
Dimitterende i 2009: kr. 425,00
Eksterne deltagere: kr. 825,00
Tilmelding SKAL ske på www.aaa-forum.dk.
Læs vejledningen på hjemmesiden!
Betaling sker til Danske Bank med booking-kode som reference!
Reg. nr: 1551
Konto nr: 7951059336
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 2009.
Det er absolut sidste frist for tilmelding af hensyn til arrangementets
planlægning og ikke mindst Claus koks fantastiske køkken...

Indbetaling af kontingent:
Kontingent betales sammen med tilmelding til arrangementet.
Er du forhindret i at deltage kan kontingentbidrag på 200 kr. dog fortsat
indbetales på ovenstående kontonummer.

Hjemmeside:
På www.aaa-forum.dk finder I billeder, medlemslister, regnskaber,
referater og tidligere arrangementer. Vi opfordrer jer til at tjekke
jeres adresse, mail-adresser og skrive jeres afgangsår på hjemmesiden.
Vi ses til FORUM 09.
Bedste hilsener
Dorthe Bendtsen, Marie Melchiorsen Boll, Ann Holm Nielsen,
Bruno Viuf Larsen og Mikael Schilling.

FORUM
09
et dansk aftryk

Tilmelding og betaling for deltagelse:

Fredag d. 18. september 2009

Lørdag d. 19. september 2009

1300

Velkomst i Auditoriebygningen, Nørreport 20

0800

Afgang med bussen fra Nørreport

1315-1400

Ark. stud. Martin Holm Mogensen: Tranquebar
Via et studenterjob på Nationalmuseet blev arkitektstuderende ved
Kunstakademiets Arkitektskole, Martin Holm Mogensen, i 2006 involveret i arbejdet med at restaurere og konservere Nygades Kirkegård i
byen Trankebar på Indiens sydøstkyst. Martin fortæller om arbejdet og
vilkårene i den tidligere danske koloni og om at bo og arbejde i byen.
www.trankebar.net og www.tranquebar.info

0830

Morgenmad på Restaurant Skovmøllen

0900

Rundvisning på Skovmøllen v. ark. Marcelle Meier
Stuehuset til den gamle vandmølle er fra 1824 og rummer i dag Restaurant Skovmøllen. Sammen med områdets øvrige bygninger blev stuehuset fredet i 1959. Stuehuset har netop gennemgået en gennemgribende
restaurering og ombygning.
www.skovmollen.dk

0930

Går gennem skoven til Moesgaard i det fantastiske vejr

0950

Moesgaard Museum
Ark. Peter Carstens | Erik Einar Holms Tegnestue
I slutningen af 1960’erne blev Moesgaards tag og fag nødtørftigt restaureret. En forundersøgelse i 2006 viste at tag og fag trængte til en ny
og mere grundig restaurering, som netop er blevet afsluttet.
www.moesmus.dk

1045

Afgang med bussen

1215

Frokost på Remisepladsen

1245

Remisen i Brande
Ark. Bruno Viuf Larsen | Jørgen Overbys Tegnestue
Rundremisen er fra 1912 og fra byens industrialisering, hvor jernbanen
var en vigtig faktor. Bygningen er igen et aktiv i Brandes udvikling; nu
for kultur og erhverv. Huset er restaureret og indrettet til kulturhus.
Caféen er mobil og på skinner i smøregraven er der toiletter.
www.overbys-tegnestue.dk og www.remisenbrande.dk

1410-1455

Ark. Nik Hyllestad: Plantagen Frederiksgave i Ghana
Blev opført i 1832 og i 2005 begyndte Nationalmuseet en arkæologisk udgravning af området. Nikolaj Hyllestad udarbejdede en bygningsarkæologisk redegørelse og et projekt til genopbygning af plantagen. Det blev et samabejde mellem Ghana og Danmark og lokale
håndværkere har udført arbejdet, der stod færdigt i september 2007,
hvor plantagen åbnede som museum.
www.natmus.dk/sw31724.asp

1500-1515

Spørgsmål og disskussion

1520-1550

Kaffe og kage i kantinen og efterfølgende gruppebillede i gården

1600-1650

Exners Tegnestue: Klooster Ter Apel
Klosterlængerne fra 1460 fungerer i dag som historisk museum og
kirken er lokal kirke. Klosteret bærer præg af skiftende funktioner,
forfaldsperioder og istandsættelser. Begreber som autenticitet, identitet og fortælleværdi har været betydningsfulde faktorer i analysen
af, hvordan klosterets nye tilbygning skulle udformes.
www.kloosterterapel.nl og www.exn.dk

1700-1730

1735-1755

Kavalkade: Nordisk master i arkitektonisk kulturarv [Nordmak]
Arkitekterne Marcelle Meier og Peder Elgaard fortæller om at skabe
kompetencer, der kan bidrage til at finde fremtidssikrede løsninger på
bevarings- og fornyelsesopgaver i den existerende bygningsmasse.
Kavalkade: Nyudklækket arkitekt præsenterer afgangsprojekt:
“Den fortællende skærm - Beskyttelse og formidling af en romersk ruin
i Tyrkiet” af Signe Dalgren.

1800-1820

Kavalkade: “25 års jubilar”
Vi mangler en jubilar! Hvis du tog afgang i 1984 og har lyst til at
fortælle om dit arkitektliv siden da, så kontakt bestyrelsen.

1830-1900

Årsmøde

1900-?

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

Retur med bussen til Århus.
Klostermølle ved Mossø
Hvis tiden tillader det tager vi et smut forbi den Klostermøllen ved
Mossø
1600-?

Kaffe og kage i Århus - Café Pustervig på Pustervig Torv.
Forside:
Bygning på Palmaille i Hamburg Altona, hvor C.F. Hansen [1756-1845]
satte sit aftryk - stærkt inspireret af Andrea Palladio [1508-1580].

