NÅR RENOVERING
SÆTTER GANG I
KULTURLIVET
FAGLIGT EFTERMIDDAGSARRANGEMENT
DEN 27. APRIL 2017
Hvordan kan renovering af golde og forladte
bygninger bringes til live igen og give kultur og nyt
liv til et område? Det sætter Realdania og GI fokus
på, når de inviterer til fagligt arrangement ved
Kedelbygningen i Vejle.
Kedelbygningen var nomineret til RENOVER prisen 2016 og
er et godt eksempel på en visionær transformation, hvor man
har omdannet en udtjent kedelbygning til en smeltedigel for
erhvervsudvikling og innovation. Når RENOVER prisen afholder
fagligt arrangement den 27. april, er der netop fokus på, hvordan
renovering af golde og forladte bygninger, kan bringes til live og
sætte gang i kulturlivet.
Ud over Kedelbygningen vil der ved arrangementet blive zoomet
ind på to øvrige renoveringsprojekter, som har sat gang i kulturlivet:
Renoveringen af Nordkraft i Aalborg (nomineret til RENOVER
prisen 2013) og renoveringen af DOK5000 (nomineret til
RENOVER prisen 2015).
Formålet med det faglige arrangement er at inspirere til bedre
renoveringsprocesser ved at skabe rum for debat og vidensdeling
på tværs af byggeriets parter.
Du kan se det fulde program for arrangementet på næste side
og tilmelde dig direkte via linket eller på www.renover.dk.
Det er gratis at deltage, og der vil være forfriskninger undervejs.
Vi ser frem til at se dig.
Med venlig hilsen
RENOVER prisen
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NÅR RENOVERING SÆTTER
GANG I KULTURLIVET
KEDELBYGNINGEN
Klik her for at tilmelde dig.
DATO OG STED:
Torsdag d. 27. april 2017
Kl. 15.00 - 17.30

PROGRAM
Rundvisning: Kedelbygningen
Vejle Kommune: Kathrine Holm Kastrup.
Velkommen og introduktion til dagens program
Moderator: Henrik Bang, direktør for Bygherreforeningen.
SAMARBEJDE
Oplæg: Identitetsskabende renovering,
Nordkraft (2013)
Aalborg Kommune: Anne Juel Andersen, arkitekt.
BIDRAG TIL OMGIVELSER
Oplæg: Tæt dialog på tværs af værdikæden
samt brugerindragelse, Kedelbygningen (2016)
Vejle Kommune: Tina Mølby, intern bygherrerådgiver
og Lene Lawaetz, Innovationschef.
1:1 ERFARINGSUDVEKSLING OG REFLEKSION
Opsamling i plenum
Pause
VÆRDIFORØGELSE
Oplæg: Renovering med respekt for kontekst
og historie DOK5000 (2015)
Anders Nyborg, initiativtager og direktør.
1:1 Erfaringsudveksling og refleksion
Opsamling i plenum
Tak for i dag
Moderator: Henrik Bang, direktør for Bygherreforeningen.
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