
Tilmelding og betaling for deltagelse:

Priser for deltagelse i årets FORUM-arrangement inkl. kontingent er:
Medlemmer af FORUM: kr. 825,00
Medlemmer af FORUM, uden festmidag fredag: kr. 625,00
Studerende: kr. 425,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 225,00
Dimitterende i 2010: 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. 10. september 2010.

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 2010.

Bedste hilsener
Dorthe Bendtsen, Marie Melchiorsen Boll, Ann Holm Nielsen,
Bruno Viuf Larsen og Mikael Schilling.
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Afgang med bussen fra Nørreport (spis morgenmad hjemmefra)

Godthaab Hammerværk (og morgenkaffe)
Ark. Thomas Birket-Smith fra Aalborg Kommune
Hammerværket blev grundlagt i 1858 i den nedlagte papirmølle God-
thaab. I dag er Hammerværket med sine ældste bygninger, maskiner 
og vandkraftanlæg restaureret, og en fast udstilling viser de redskaber 
og værktøjer, hammerværket har fremstillet siden starten i 1858.
www.godthaab-hammervaerk.dk

Buskørsel til Aalborg - undervejs stop ved Eternitgrunden
Ark. Thomas Birket-Smith fortæller kort om planerne om denne nye 
bydel på den tidligere industrigrund fra bussen.
www.eternitgrunden.dk

Vi bliver derefter sat af på Østre Havn og går til Nordkraft

Nordkraft
Ark. Thomas Birket-Smith
Forslaget er udformet som en fremskrivning af historien, en fiktiv 
fortælling om Nordkraft anno 2012 for at etablere et billede på en 
mulig vision og idé om bygningens liv og indhold. Visionen bygger både 
til og på Nordkraft bl.a. for at friholde de smukke indre højloftede rum 
og genbruge industriarkitekturens store betonkonstruktioner. Forslaget 
åbner sig mod både østbyen og gågadenettet – et nyt midtpunkt der 
skal supplere Musikkens hus mere finkulturelle identitet.
www.nordkraft.dk og www.cubo.dk/sw4597.asp

Frokost på Utzon Center
www.utzoncenter.dk

Aalborg Havnefront 
 Ark. Vibeke Rønnow fra CF Moller
Der er blevet skabt en km lang havnepromenade, der imødekommer de 
bløde trafikanter og med trappeforløb og nedsænkede terrasser lader 
publikum komme tæt på vandet. Byhaver er indrettet til forskellige 
oplevelser. Aalborghus bliver igen havnens centrum med anlægget af 
en stor grøn plads, der iscenesætter det historiske voldanlæg.
www.cfmoller.com/siteCFM/projectdetail.asp?x=&detail=2005

Kaffe og kage i musikstedet Skråen’s cafe i Nordkraft + mere tid på 
egen hånd mere rundt i Nordkraft

Retur med bussen til Århus.

Aarhus

Lørdag d. 18. september 2010

Velkomst i Auditoriebygningen, Nørreport 20

Velfærdsstatens industrilandskaber
Ark. Morten Pedersen fra Aalborg Kommune
Med nordjyske eksempler indkredses tankerne, der skabte det mod-
erne industrilandskab og -kvarter. Der tegnes på den måde et billede 
af, hvordan begreberne ændrede sig – og opfattelsen af hvad velfærd 
er, og hvordan den nås.”

Spørgsmål og disskussion

Ark. Erik Iversen
Om Aalborg kommunes stilblade for enfamiliehuse, der har modtaget 
byplanprisen, og en videreudvikling af stilbladskonceptet som et red-
skab i den bevarende planlægning. En kort indtro til de arkitektoniske/
pædagogiske overvejelser, som er forbundet med konceptet.

Kaffe og kage i kantinen og efterfølgende gruppebillede i gården

Aalborg Østhavn og Nordkraft
Ark. Lars Thiis fra Cubo
Lars fortæller, om hvordan Nordkaft blev i forhold til konkurrence-
forslaget og danner baggrund for lørdagens besøg. Ligeledes fortælles 
om ambitionerne for Ålborg Østhavn.
www.cubo.dk

Spørgsmål og diskussion

Renovering 2010 – Web-værktøjer
Ark. Graves Simonsen, SBS A/S
En kort introduktion til nogle af de web-værktøjer/portaler, som er 
udviklet under ‘RENOVERING 2010’, bl.a.www.energikoncept.dk, som 
henvender sig til bygningsejere, rådgivere mm., som interesserer sig 
for og/eller beskæftiger sig med den eksisterende bygningsmasse.

Kavalkade: Nyudklækket arkitekt præsenterer afgangsprojekt:
Ellen Margrethe Sloth Christensen præsenterer sit afgangsprojekt: Med 
udgangspunkt i en bygningsarkæologisk rapport, transformerede hun 
Kruså Vandmølle ved den dansk-tyske grænse til feriekoloni og lejr-
skole for svagtstillede børn. ellen.sloth@hotmail.com

Kavalkade: “25 års jubilar”
Søren Kipsgaard for om livet som arkitekt siden afgangen i 1985.

Årsmøde

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

Fredag d. 17. september 2010


