GENTÆNK

BYEN BOGL ANCERING
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Aarhus og København
Læs mere på byplanlab.dk

Alle deltagere får et trykt
eksemplar af bogen med hjem.
Alle er velkomne!
Tilmelding på byplanlab.dk
er nødvendig.

Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium har den glæde at kunne
invitere til boglancering og reception i anledningen af udgivelsen af Gentænk Byen.
Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser og i gymnasiet samt til
praktikere, politikere og andre, der har interesse i byers udvikling.
Arrangementet afholdes både på Københavns Universitet og Arkitektskolen Aarhus.
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Fælleshuset, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
Arkitektskolen Aarhus, Arkitektskolens kantine, Nørreport 16, 8000 Aarhus C

Et udpluk af bogens forfattere indleder med korte oplæg. Der er efterfølgende reception.
På Københavns Universitet holder følgende forfattere oplæg:
• Unges uddannelsesvalg og regionale flyttemønstre
/ Elise Stenholt Sørensen
• Midlertidige byrumsanvendelser – et strategisk værktøj i byudviklingen
/ Christine Benna Skytt-Larsen
• Byplanlægning og cykelvenlige omgivelser for børn
/ Trine Agervig Carstensen
• Nye horisonter – fremtidens byplanlægning under indflydelse af stigende havvand
/ Ole Fryd
På Arkitektskolen Aarhus holder følgende forfattere oplæg:
• Livtag med 1960’ernes og 1970’ernes almene boligområder
/ Sidse Martens Gudmand-Høyer
• Trafikmaskine og bykvalitet i samme byrum – hvorfor og hvordan?
/ Ditte Bendix Lanng
• Den tørre og den våde by
/ Katrina Marstrand Wiberg
Byen er overalt og storbyregionerne
vokser. Der er pres på boligmarkedet, vi
transporterer os stadig længere, bylivet
udfordres og klimaforandringerne kræver
helt nye løsninger. Ingen ved helt præcis,
hvad fremtiden vil bringe. Det eneste, der
er sikkert, er, at der i øjeblikket er stor
usikkerhed. Derfor skal der tænkes i helt
nye baner, når vi planlægger fremtidens
byer. Men hvordan? Det giver denne
antologi gode bud på.

I bogen præsenteres en række centrale
forskningsresultater i 25 artikler fra Center
for Strategisk Byforskning. Resultaterne
præsenteres under 4 temaer:
• Byer uden grænser
• Byer og det gode liv
• Byer i bevægelse
• Byernes klimaudfordringer

Afholdes med støtte fra Realdania

