
REVIDERET PROGRAM                         Aarhus, den 26. april 2021 

Kære netværksdeltager 

Tak for at du vil deltage i et eller flere af netværksmøderne på godsbanearealerne ved den nye arkitektskole - Aarhus. Vi mødes 

hver gang ved de hvide containere, Skovgaardsgade 5B.  Netværksmøderne finder sted den 6. maj, den 12. maj  og den 20. maj i 

tidsrummet 15.00 - 17.30. Der er bindende tilmelding senest fredag før det pågældende arrangement, af hensyn til præsentationer 

og traktement. Du skal kunne fremvise negativ corvid 19 test. Vi glæder os til at se dig.  

Vi beder dig tage højde for at arrangementet delvist foregår udendørs, og at en del af arrangementet er en vandring. 

Til netværksmødet skal du medbringe en byprøve (se specifikationer nedenfor) fra et sted, som bymæssigt rummer noget særligt 

for dig. Som præsentation af dig selv til netværksmødet beder vi dig fortælle dit navn og hvad din profession er, samt hvorfor du 

har valgt at medbringe den byprøve du har. Der er afsat 2 minutter pr. deltager.  

Byprøverne installeres i et dertil indrettet netværkslokale i de hvide containere på arealerne, og fungerer som visitkort for jeres 

partnerskaber. 

De bedste hilsner 

Willmark v/ Jane Willumsgaard og Marie Markman 

  
Byprøvens størrelse: Til netværksmødet skal du medbringe en byprøve, der ved ankomsten skal placeres og præsenteres i den 

viste beholder. Transparent akrylbeholder H:47mm. D:37mm. 35ml.  



NETVÆRKSMØDER 

 

 

For at give mulighed for at danne netværk og relationer forestår vi - Willmark - en række netværksmøder for alle interesserede. På 

netværksmøderne inviteres I til at møde hinanden, til at opleve konkurrenceområdet via Willmarks 'Passagevandringer', samt få 

inspiration via 'arkitektur- og kunstdialoger' med aktører fra forskellige kunstneriske discipliner - blandt andet 

konkurrencementorerne. Efter hver netværksmøde vil der være mulighed for at mødes over en forfriskning. 

 

PROGRAM / On-Site Netværksmøde I torsdag den 6. maj 2021 

Programmet starter klokken 15.00. 

Mødested: Ved de hvide containere Skovgaardsgade 5B, Aarhus 

 

 15.00 – 15.15: Introduktion ved Willmark / Netværksmødernes formål. 

 15.15 – 16.00: Præsentation af deltagere via byprøver / Alle deltagere laver en 2 minuts præsentation af sig 

 selv og fortæller, hvor deres byprøve er fra og hvorfor. 

16.00 – 16.30: Passagevandringer v. Willmark  / Vi undersøger sammen passagens konkrete udstrækning og i 

udveksling med de omkringliggende bygninger via passagevandring I.  Her entrer vi bl.a. passagen via den nye 

arkitektskole, samt besøger byggeriet ”Townhouses”. 

16.45-17.15: Arkitektur og Kunstdialoger / Landskabsarkitekt Torben Schønherr – kort oplæg og dialog 

 http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=121&m=708&p=329 
 

17.15 – 17.30: Spørgsmål til konkurrenceprogram og afrunding / Prorektor Kristine Leth Juul og Willmark 

 17:30- forfriskninger           

PROGRAM / On-Site Netværksmøde II onsdag den 12. maj 2021 

Programmet starter klokken 15.00. 

Mødested: Ved de hvide containere Skovgaardsgade 5B, Aarhus 

 

 15.00 – 15.15: Introduktion ved Willmark / Netværksmødernes formål. 

 15.15 – 16.00: Præsentation af deltagere via byprøver / Alle deltagere laver en 2 minuts præsentation af sig 

 selv og fortæller, hvor deres byprøve er fra og hvorfor. 

 16.00 – 16.30: Passagevandringer v. Willmark  / Vi undersøger sammen passagen fra godsbanearealernes 

 periferi via passagevandring II.  

 16.45-17.15: Arkitektur og Kunstdialoger / Billedkunstner Lea Porsager – kort oplæg og dialog 

  https://www.leaporsager.dk 
17.15 – 17.30: Spørgsmål til konkurrenceprogram og afrunding / Prorektor Kristine Leth Juul og Willmark 

 17:30 - forfriskninger 

 

 

http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=121&m=708&p=329
https://www.leaporsager.dk/


PROGRAM / Erfaringsopsamling og forum for partnerskaber torsdag den 20. maj 2021 

Programmet starter klokken 15.00. 

Mødested: Ved de hvide containere Skovgaardsgade 5B, Aarhus 

 15.00 – 15.15: Introduktion ved Willmark / Erfaringsopsamling og forum. 

 15:30 –16.00: Arkitektur og Kunstdialoger / Billedkunstner Ann Lislegaard – kort oplæg og dialog 

                                http://lislegaard.com  

16.15 – 16.45: Spørgsmål til  konkurrenceprogram / Prorektor Kristine Leth Juul. 

17.00 – 19.00: Display og drinks / Byprøver og passagevandringer.  

 Der vil fra klokken 17.00 – 18.00 være mulighed for sparring og hjælp til dannelse af partnerskaber til 

 konkurrencen v. Willmark. 

 

 
 

  

 

 

 

Konkurrencen og netværket er muliggjort via en gavmild donation fra Henny og Johan Richters Fond 

 

 

 

  

  

http://lislegaard.com/

