Invitation til vandkamp
Hvordan planlægger vi fremtidens byer, når vandet og
landskabet bestemmer?
Mødet mellem vand og by har næppe været mere aktuelt. Klimaændringer og urbanisering betoner hver
især et massivt behov for samtænkning af vand og by, og dermed også et møde mellem byens og vandets
fagligheder - ikke mindst, når der handler om planlægningen af fremtidens byer og landskab.
Den 27. marts mødes vi på Arkitektskolen Aarhus for at dykke dybere ned i, hvordan vi skal organisere os
for at skabe nye løsninger, når både vandet og befolkningstallet stiger. Vi tager afsæt i den nyeste forskning
og går i dybden med projekter, der sætter en ny dagsorden for at samtænke byudvikling, landskab og
håndtering af vand. Og ikke mindst vil vi i fællesskab kvalificere, hvordan vi skaber en praksis, der muliggør
en både blå og grøn byplanlægning.
Dagens program
•
•
•
•
•

Miriam Feilberg, seniorkonsulent i DANVA
WaterCities-kampagnen og den tværfaglige dialog forud for IWA2020
Annette Blegvad, direktør for UIA2023
Arkitekturens rolle i fremtidens bæredygtige byer med vand
Katrina Wiberg, Ph.D. ved Arkitektskolen Aarhus
Vandet i landskabet
Lasse Vilstrup Palm, associeret partner CF Møller Architects
Landskabsdrevet planlægning
Jan Sau Johansen, områdechef MarselisborgCentret – SPARK
Nyskabende og bæredygtig vandhåndtering

Mikkel Thomassen, Ph.D. og partner i Smith Innovation faciliterer den efterfølgende debat om landskabets
udfordringer ifm. samarbejde og planlægningspraksis.
Hvor: Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C
Hvornår: Fredag den 27. marts 2020 kl. 12.00-15.00
Tilmelding: Skriv en mail til mf@smithinnovation.dk med navn og titel senest den 22. marts.
Deltagelse er gratis, og der vil være let frokost ved ankomst.
Vandkampen er arrangeret i samarbejde mellem Watercities og Open Room, Arkitektskole Aarhus.

Arrangementet er en del af kampagnen Watercities, der arbejder i grænselandet mellem vand og by. WATERCITIES er stiftet på
initiativ af DANVA, UIA2023 og Smith Innovation med støttet fra Realdania.
Gennem debatarrangementer, workshops og netværksaktiviteter vil vi afsøge nye løsningsmuligheder og skabe fælles forståelse
mellem byens og vandets fagligheder. Alt sammen som optakt til verdens største vandkonference World Water Congress &
Exhibition oktober 2020 samt den store internationale arkitektkongres UIA2023 der begge afholdes i København. Temaet for
førstnævnte konferencen er “Water for smart liveable citites”, hvilket bliver en enestående mulighed for at diskutere
samtænkningen af vand og by sammen med de ca. 10.000 vandprofessionelle, som lægger vejen forbi København.
Den 29. januar 2020 blev kampagnen skudt i gang med et arrangement i Brønshøj Vandtårn, hvor en bred skare af fagligheder var
samlet til oplæg og debat, og i fællesskab pointerede vigtigheden og behovet for en tværfaglig tilgang til løsningen af fremtidens
klima- og bymæssige udfordringer. Læs mere om arrangementet her:
https://www.danva.dk/nyheder/2020/vandkampen-er-startet/
Du kan følge kampagnens aktiviteter på LinkedIn-netværksgrupper
→IWA2020 Danish Host Country Committee
https://www.linkedin.com/groups/13794886/
→Klimaspring
https://www.linkedin.com/groups/4841534/

