
17.00 - 18.00

18.00

19.30

>Livet mellem husene<<
Program

Fredag den 5. november 2010

Ankomsl og indkvartering pa Lo-Skolen i Helsingor

Middag

Velkomst - vi modes i auditoriet '

.....t.
Boligsociale temaer - iryghed og trivsel
Forum Teater sler emnet an med spandende og involverende teater

Sandwich, frugt, kaffe og the i spisestuen

november 20l0

Morgenmad

God morgen - vi modes i auditoriet

'10.00

Oplag ved centerleder Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial
Udvikling. Birgitte tr@kker blandt andet pa viden fra sin tid i r6dgivnings-
og analysefirmaet Hausenberg, der arbejder med byudvikling og netv@rk,
samt det at bruge de lokale resurser aktivt i boligomredet til at vare med
til at skabe tryghed og trivsel

lntro til gruppearbejde. Deltagerne arbejder med netv@rk i grupper.

Arbejdsgruppen udvikler et kort, hvor de fer mutighed for at udpege
resurser i lokalomradet i forhold til at lose lokale problemer i afdelingerne

22.00

Lordag den 6.

Fra 7 .30

9.00

9.15

10.15

10.30

12.00

'14.00

Pause

Vi 96r i grupper og arbejder med at kortlagge

- og omkring - Carlsgarden, som vi arbejdede

ikke, at man ogse deltog sidste er!)

Frokost, hvile, motion med mere

resurser og netv@rk i

med sidste ar (kraver

Opl@g ved arkitekt Bo Grsnlund, Kunstakademiets Arkitektskole
Bo fort@ller om, hvordan de fysiske rammer kan pdvirke det sociale liv og
relationeme i et boligomrade, Han har de nyeste resultater fra sin
forskning med
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14.45

15.00

'16.30 - 17.00

18.30

Pause

Vi modes igen i grupper og arbejder videre med Carbgarden. Vi spiller et
)spil(, derforer os gennem en r@kke udfordringer og dilemmaer. Spillet

tokuserer pa at bygge bro over barrierene ijagten pa endnu bedre ideer,

som maske kan vere med til at lose Carlsgardens udfordringer

Tilbage i auditoriet - opsamling pa grup lon

Sendag

Fra 8.30

9.30

9.45

10.30

11.30

12.30

Aperitif med efterfolgende middag og dans

den 7. november 2009

Morgenmad

codmorgen - vi modes i konferencesalen og f6r en kort introduktion til

sgndagens program

Opleg ved teaterdirektgr v Helsingsr Teater, Jens Frimann.

Jens samarbejder med mange lokale, almene boligomrader og bruger

kultur til at skabe netu@rk mellem mennesker. Han vil blandt andet fort@lle

om sine erfaringer med gadeteater og det store projekt >Hjemstavn(

Workshop hvor deltagerne Dshopper( rundt mellem hinandens

spilresultater fra garsdagens arbejde

Skuespiller Jens Arentzen holder oplag med udgangspunkt i sin egen

opv@kst med en psykisk syg mor. Han fortaller om Dskeve< born og

unges reaktioner og forsvarsmonstre samt om resurser og netv@rk i

lokalomrAdet

Farvel og tak for denne gang - kort mundtlig evaluering

Husk ogse at aflevere den skriftlige evaluering!

Frokost

Busseme korer hjem igen

'13.00

14.00
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