
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 2013: 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 
Anfør KUN den booking-kode, du får tilsendt på mail fra Forum, 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. 13. september 2013.

Det er absolut sidste frist for tilmelding af hensyn til arrangementets
planlægning og ikke mindst Arkitektskolens 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.

Information:
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. 
Forum for arkitektonisk kulturarv er også på Facebook. Følg med 
og få spændende tips om arrangementer, litteratur og meget mere

Vi ses til FORUM 2013!

Bedste hilsener

Dorthe Bendtsen, Eva Særkjær Gade, Lise Frederikke Nielsen, 
Nanna Uhrbrand,  Ann Holm Nielsen, Jonas Rump Nielsen og Mikael Schilling.
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Vi mødes foran Sognehuset v. Sankt Pauls Kirke
Skt. Pauls Kirkeplads / Odensegade, 8000 Århus C - husk at spise morgenmad hjemmefra.
Inger og Johannes Exner står bag Sct. Paul Kirkes Sognehus fra år1978, med inspira-
tion i Oude Kerk i Amsterdam. Rundvisning ved Johannes Exner.

Gåtur med kig på nogle af Exner´s bygningsværker.

Bruuns Arkade
Hovedidéen bag arkaderne var at fastholde oplevelsen af, at der er tale om en bro, 
der skaber en forbindelse mellem en ældre og en nyere bydel. Ønsket var at designe 
en bygning, der frem for at være et byhus, signalerer, at det er et hus på broen med 
inspiration i brokonstruktionen og den underliggende jernbane.

Aarhus Stifttidende
Banegårdspladsen i Århus er kendetegnet ved hovedbanebygningen og den omkring-
liggende randbebyggelse i gule teglsten. Bygningerne er fra årene omkring 1927. På 
hjørnet mellem Banegårdspladsen og Bruuns Bro blev der på grund af en trængt 
økonomi dog kun opført en midlertidig basarbygning i en etage mod pladsen.
Det nye hus skal således ses som tanken om at bygge det sidste gule hus på pladsen. 
Hovedgrebet er at skabe en bygning, der både er tilpasset det eksisterende byggeri 
og samtidig er moderne.  

Bispegården, 
1858 Gustav Ludolf Martens, 1987 Exners Tegnestue a/s
Fra år 1858 og frem til år 1967 fungerede Bispegården som bolig og kontor, først 
for herrefogeden og siden for bispen. I 1987 blev bispegården restaureret af Exners 
Tegnestue a/s. Samtidigt blev bygningen omdannet til planlægningsdirekorat for 
Nykredit, og blandt andet indrettet med en ny trappe i portens indgangsparti og en 
mødesal, hvor lyset er sat i højsædet. Johannes Exner viser rundt.

Gåtur til Godsbanen

Frokost på Godsbanen hos Aarhus Folkekøkken

Godsbanen
Den 30. marts 2012 genåbnede Århus godsbanegård, efter en omdannelse til kul-
turproduktionscenter.  Visionen har været at skabe et kulturelt kraftcenter for bl.a. 
scenekunst, billedkunst og litteratur, og fra dag 1 har stedet været en succes, og er i 
øjeblikket nomineret af byens borgere som favorit til årets aOa Byens Bedste-pris.  
Realiseringen af et stort kulturproduktionscenter i hjertet af Århus er sket i sam-
arbejde mellem Århus Kommune, Realdania, 3XN, Exners Tegnestue, Nord Arkitekter 
og Ingeniørfirmaet Søren Jensen. Ulla Aude fra Bureau Detours og Jesper Back eller Finn 
Larsen fra E+N Arkitektur viser rundt.

Gåtur forbi Hammelbanen Station til Den Gamle By

Kaffe og kage i Den Gamle By

   Tak for denne gang!

Forside: Koldinghus - Inger og Johannes Exner, 1994, Fotograf ???

Lørdag d. 28. september 2013

Velkomst ved formand Mikael Schilling i Auditoriebygningen, Nørreport 20

Inger og Johannes Exner
Arkitekt Johannes Exner
Gennem en menneskealder har Inger og Johannes Exner med deres 
markante bygningsværker sat et uigenkaldeligt aftryk på dansk arkitektur. 
Johannes Exner vil fortælle om deres virke og om, hvordan et fælles liv i 
og for arkitekturen tegner sig som både fag- og ægtefæller.

Kaffe og fotografering

Exner - en monografi om Inger og Johannes Exner
Arkitekt, lektor og forfatter bag bogen, Thomas Bo Jensen
Bogen ‘Inger og Johannes Exner’ præsenterer ægteparret Inger 
og Johannes Exners livsværk for første gang i ét, samlet værk. 
Vi følger parret fra tidlig ungdom til deres nuværende status som nogle af 
Danmarks mest originale og særegne arkitekter, og Thomas Bo Jensen vil 
fortælle om en række af deres værker. 
Bogen kan købes til Forum - husk kontanter!

Kort pause

Exners virke som kirkearkitekter 
Kunsthistoriker og ph.d.-studerende ved AU i bl.a. Exners kirkearkitektur. 
Line Marschner vil fortælle om Johannes og Inger Exners undersøgelser af 
og teoridannelse om kirkebygningers teologi og bygningshistorie og om 
deres praksis i 13 danske kirker. 

Kort pause

Kavalkade: Nyudklækket arkitekt præsenterer afgangsprojekt
Arkitekt Kathrine Rogild Herget - Kalø Slotsruin - et formidlingsprojekt.

Kavalkade: “25 års jubilar”
Et FORUM medlem med 25 års jubilærum fortæller om livet som arkitekt 
siden afgangen i 1988. I år er det arkitekt Klaus Madsen

Generalforsamling

Lancering af bogen ‘Eftertanker’ - om enzymet i den arkitetoniske kulturarv’ 
Bogen udgives af Forum og er en antologi med personlige fortællinger fra 
dimittender fra AAA om tanker og syn på livet og uddannelsen som 
restaureringsarkitekt / kulturarvsarkitekt. 
Bogen kan købes til særpris denne dag - husk kontanter!

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

Fredag d. 27. september 2013


