fORUM 12

Tilmelding og betaling for deltagelse:
Priser for deltagelse i årets FORUM-arrangement inkl. kontingent er:
Medlemmer af FORUM: kr. 875,00
Medlemmer af FORUM, uden festmidag fredag: kr. 675,00
Studerende: kr. 475,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 300,00
Dimitterende i 2011: kr. 475,00
Eksterne deltagere: kr. 875,00
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. 07. september 2012.
Det er absolut sidste frist for tilmelding af hensyn til arrangementets
planlægning og ikke mindst skolens 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 2012.
Bedste hilsener
Dorthe Bendtsen, Eva Særkjær Gade,
Marie Melchiorsen Boll, Ann Holm Nielsen,
Jonas Rump Nielsen og Mikael Schilling.
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Fredag d. 21. september 2012

Lørdag d. 22. september 2012

1300		

Velkomst ved formand Mikael Schilling i Auditoriebygningen, Nørreport 20

0830

Afgang med bussen fra Nørreport
Spis hjemmefra, men der er også godter i bussen (croissant + kaffe/the)

1315-1400

The Royal Society of Arts, London
Ark. Mikael Schilling fra Matthew Lloyd Architects
Hovedvægten vil ligge på restaureringen af de fredede georgianske bygninger fra 1774
af John og Robert Adam. Konkurrencen blev vundet i 2010, og projektet skaber en
enkel- og helhed for de 5 bygninger, der, gennem de sidste 240 år, er blevet ombygget,
mere eller mindre heldigt. Derudover vil han kort belyse de muligheder, der ligger
som dansk arkitekt i England, men også de arbejdsmæssige forskelligheder og kontraster han gennem de sidste 5 år er stødt på i England.

0945

Ankomst Engelsholm Slot
Herregården (1589-93) blev restaureret efter voldsom brand i 1952. Barokhaven blev
restaureret i 2008 som led i Realdanias Herregårdshaver Projekt.

0945

Engelsholm park
Cand.polyt., landskabsarkitekt Christian Dalmer, Sweco Architects A/S, BirkNielsen
Som en del af Realdanias kampagne om herregårdshaver, der sætter fokus på bevaring
og fornyelse af historiske herregårdshaver, er parken ved Engelsholm blevet restaureret. De bærende elementer i haven er terrasserne med klippede træer og voldgrav.
Derudover er det noget helt særligt, at slottet på Engelsholm er placeret på en slotsholm i en voldgrav på kanten af en større sø.

1100

Afgang mod Jelling - et sted i afvikling og udvikling, forandring og genskabelse

1130

Kongernes Jelling
Journalist og forfatter Leif Baun Christensen
Udstillingen: Introduktion til Jelling. Fra Gorm og frem til i dag ud fra fotos, billeder
og model.

1215

Frokost i Kongernes Jelling

1330

Helhedsplan for Jelling Bymidte og monumentområde
Camilla Jørgensen,Vejle Kommune
Den overordnede plan for Jelling - inklusiv Monument, Trafik-, Udviklingsplanen og
udviklingen af et Oplevelsescenter ved Kongernes Jelling. Midtbyplanen blev igangsat
i 2008/2009 med en åben idéworkshop og borgermøde, men sidenhen har planen
afventet de øvrige planers udvikling. „En vigtig del af planlægningen i Jelling handler
om at flette midtby og monumentområde sammen, så vi sammen skaber en robust og
sammenhængende byplan og en spændende by for borgere, turister og handelsliv.”

1430

Jelling kirke
Thomas Bertelsen, bygningsredaktør, Danmarks Kirker
Sidste år undersøgte Nationalmuseet Jelling Kirkes korgavl for at se, om kirkens kor
kunne stamme fra en ældre kirke. Undersøgelsen slog fast, at noget murværk i den
nuværende kirke stammer fra en stenkirke fra 1000-tallet. Dele er stadig bevaret i
kirkens mure. Derfor er arkæologer og konservatorer nu tilbage i Jelling for at få
et mere detaljeret indtryk af denne første stenkirke. Vi ser også nærmere på Nobel
Arkitekters afskærmning af Jellingestene. Konkurrence i 2009 - indviet 2011.

1515

Rundt på egen hånd eller hus på Gormsgade 1-3
Huset er ved at blive flyttet af Den Gamle By

1600

Kaffe og kage i Kongernes Jelling

1645

Retur med bussen til Århus.

1800		

Ankomst Aarhus

1415-1500

Projekter på Malta
Ark. Rune Bo Jacobsen fra Architecture Project
Med udgangspunkt i sit processorienterede afgangsprojekt i 2000, sammenstiller han
forskellige udførte projekter i Malta igennem de sidste ti år og ser, hvad byggepladsen
har biddraget til teorien. Hovedsageligt omfatter det projekter omkring den historiske havnefront i og omkring hovedstaden Valletta.

1515-1600

Kaffe og kage i kantinen og efterfølgende gruppebillede i gården

1600-1645

Arkitekter uden Grænser
Ark. Camilla Løntoft Nybye fra Rønnow Arkitekter
Albanien er et af Europas fattigste lande med en turbulent historie.
Gjirokastra, ”byen af sten”, er en af få byer i landet, der har overlevet udviklingen
under det kommunistiske styre. Men den tidligere ottomanske handelsby er under
forfald. Internationale organisationer, herunder ”Cultural Heritage without Borders”
og ”Adventures in Preservation” arbejder med at redde kulturarven og de imponerende borghuse sten for sten.

1700-1730

Kavalkade: Nyudklækket arkitekt præsenterer afgangsprojekt:
Ark. Lise Knakkergaard

1730-1800

Kavalkade: “25 års jubilar”
Et FORUM medlem med 25 års jubilærum fortæller om livet som arkitekt siden afgangen i 1987. I år er det arkitekt Irene Jensen.

1815-1845

Generalforsamling

1900

Aperitif i kantinen

1915-2330

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

Forside: Bishop’s College, Colombo, Sri Lanka af Ulrik Plesner [David Robson]

