VIDENDELINGS- OG DEBATDAG OM
INNOVATIVT OG MODIGT BYGGERI

Når mennesker er i en særligt, sårbar situation, ved vi, at de rette, fysiske rammer gør en stor forskel
for deres livskvalitet og mulighed for at deltage i fællesskaber som medborgere i samfundet.
Derfor inviterer Region Midtjyllands Specialområde Autisme til arkitektursalon med fokus på under
støttende arkitektur tirsdag den 24. oktober 2017 i Aarhus.
En unik videndelings- og debatdag for kommuner, regioner, arkitektfirmaer mfl., hvor vi med udgangs
punkt i de allernyeste byggerier på det psykiatriske og sociale felt kan inspirere hinanden til at tænke
og agere smartere, når vi skal udvikle fremtidens fysiske rammer.

PROGRAM
10.00-10.15	
Velkommen ved områdeleder Lars Aarup Jensen,
Specialområde Autisme, Region Midtjylland:
Hvorfor giver det mening at beskæftige sig med understøttende
arkitektur, og hvad får vi som samfund ud af det?
10.15-11.00	
Oplæg ved programchef Per Schulze, Realdania:
Hvordan kan vi indrette bygninger og byrum, så de imødekommer sårbare
gruppers særlige behov og understøtter inklusion og sociale fællesskaber?
11.00-12.15	
Oplæg om understøttende arkitektur inkl. mini-kaffepause
• Arkitekt Kristian Karlsson, Karlsson Arkitekter: ”Psykiatrisygehus i Slagelse”
• Arkitekt Mette Wienberg, Wienberg Architects: ”Seniorhuset i Hinnerup”
• Arkitekt Flemming Kaas Svendsen, CEBRA:
”Børnehjemmet Villaen i Kerteminde”
• Arkitekt og senior kreativ leder Stence Guldager, Arkitema Architects:
”Psykiatribyggeri i Region Syddanmark”
• Arkitekt Mikkel Seier Christoffersen og adm. direktør Mette Stavad,
Pluskontoret Arkitekter: ”Mobile boliger for sårbare grupper”
• Chefarkitekt Jess Johannsen, CREO Arkitekter: ”Sofieskolen i Værløse”
12.15-13.00

Frokost. Byg og skab dine egne friske forårsruller

13.00-14.30

Paneldebat med formiddagens oplægsholdere
faciliteret af Per Schulze, Realdania

14.30-14.45

Afrunding ved programchef Per Schulze og områdeleder Lars Aarup Jensen

14.45-15.30 Netværk med kaffe og kage
	Mulighed for at se Specialområde Autismes fleksible, mobile
og autismevenlige bokoncept AT Home, der som en del af
Kulturhovedstad Aarhus 2017 står som nabo til Godsbanen.

TIRSDAG DEN 24. OKTOBER 2017 PÅ GODSBANEN I AARHUS
Kl. 10-15.30 (morgenmad fra 9.30)

Kr. 395,-

KLIK FOR TILMELDING

