VÅRPROGRAM 2021

VESTFOLD ARKITEKTFORENING

Dato/tid

Arrangement

    Sted

14.jan.		

Digitalt foredrag - Gaia Arkitekter					

Digitalt, Teams
    Der du er!

04.mar.		

Digital generalforsamling VAF			

   Digitalt, Teams
    Der du er!

19:00

Den grønne tråden - Rolf Jacobsen vil fortelle om bærekraft fra
detalj til samfunn. Han vil vise oss bl a. Aktivhus - Shelter i Hurdal økolandsby.

18:00

Velkommen til VAF`s digitale generalforsamling. Her vil bl.a. årsberetning,
		årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021 presenteres og vedtas. Saker som
ønskes å tas opp til behandling må være innkommet til styret senest 18. feb.
på mail: vaf@arkitektur.no. For å kunne delta på generalforsamling, meld din
interesse til samme mail, så får du tilsendt link til teamsmøtet.

		
04.mar.
Digitalt årsmøte NIL Vestfold/Telemark

18:00		

Velkommen til NIL Vestfold/Telemark årsmøte. Her vil bl.a. årsberetning,
		årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021 presenteres og vedtas.   
Egen invitasjon kommer på mail med link til teamsmøte.

04.mar.		

Digitalt foredrag - Lundgaard & Tranberg				
Digitalt, Teams
Vi er heldige som får «digitalt besøk» av Malene Hjortsø Kyndesen og
    Der du er!
Mikkel Kjærgård Christansen fra det danske arkitektkontoret Lundgaard &Tranberg.
De har akkurat vunnet arkitektkonkurransen for å utvikle Stavangers havnefront og skal,
med utgangspunkt i sitt vinnerprosjekt, vise hvordan de jobber og tenker arkitektur.           
Lundgaard & Tranberg har sitt hovedkontor i København og er et av Danmarks mest
prisbelønte arkitektkontorer. Det blir regnet som Danmarks største på bolig – nærings
og kulturbygg.

20:00		

		
		

18.mar.		

   Digitalt, Teams
    Der du er!

Digitalt foredrag - Kanalen som byrom

19:00
Hvordan skal byrommet langs Kanalen utformes for at folk trives enda
                                        bedre med å besøke, bo og jobbe i Tønsberg?
Cathrine Heisholt fra Tønsberg kommune presenterer prosjektet
”Kanalen som byrom”, et mulighetsstudie utviklet i samarbeid med
Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter.

   Digitalt, Teams
    Der du er!

15.apr.		
Digitalt foredrag- VESTRE				
		
Digitalt, Teams
19:00		
Vi har vært så heldige å få tak i Jan Christian Vestre fra møbelprodusenten Vestre.                    Der du er!
                                        Vestre er en norsk produsent av bymøbler. I mer enn 70 år har de fått være med på å
                                        skape sosiale møteplasser for millioner av mennesker. Vestre vil redde verden,
                                        i alle fall litt, og knytter FNs bærekraftsmål til alt de gjør.
                                        Vestre bygger også verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk «The Plus» på Magnor
                                         - tegnet av arkitektkontoret BIG. Fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig
                                        og høyeffektiv produksjon med spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål med opplevelsespark.
		Vårprogrammet vil oppdateres løpende utover våren!

Bjergsted Havnefront, Stavanger  - Lundgaard & Tranberg

Vestres møbelfabrikk «The Plus» på Magnor- tegnet av BIG

Kanalen som byrom - Tønsberg kommune  - Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter

Invitasjoner til hvert arrangement sendes på e-post og annonseres på Facebook og VAFs lokalsider på www.arkitektur.no.
Noen arrangementer vil annonseres med påmelding. Det tas forbehold om endring, da med varsling i overnevnte kanaler.

