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ORIENTERINGSNOTAT 

11. januar 2013 

 

 

Kære professorer, lektorer og andre fagpersoner tilknyttet arkitektskolerne. 

 

Dansk Arkitektur Center og DR vil gerne invitere jer til at bidrage til et projekt, der har til formål 

at skabe en bred, landsdækkende debat om arkitekturens potentiale til at skabe nye rammer for 

liv og fællesskaber.  

 

Vi arbejder i øjeblikket på et stort arkitektur- og medieprojekt, som tager afsæt i midlertidig 

arkitektur. Projektet er skabt af Dansk Arkitektur Center og DR i tæt samarbejde med 

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Statens Kunstfonds Arkitektudvalg.  

 

Hvad går projektet ud på? 

Den arkitektoniske ramme for projektet vil være midlertidig udnyttelse af funktionstømte 

områder, hvor en arkitektonisk indsats kunne få en positiv betydning for lokalområdet og dets 

borgere. Projektet sætter fokus på arkitektur, der opfordrer til bevægelse og interaktion mellem 

mennesker. Borgernes drømme og behov for forandringer i deres lokalområde og arkitekters 

faglighed skal skabe positive forandringer i det sociale og fysiske rum og derved udfordre 

forestillingerne om arkitekturens potentiale, arkitekters virkefelt og borgernes mulighed for 

medskabelse.  

 

Målet er at realisere en række arkitektoniske projekter og processen følges og formidles bredt 

og intensivt på DRs kanaler og platforme bl.a. i en programrække på DR2. 

 

Jeres bidrag 

Har du en faglig viden der kunne være relevant i forbindelse med projektet er vi meget 

interesserede i at høre fra dig. Dit bidrag og faglige input har mulighed for at blive formidlet via 

nogle af projektets forskellige platforme og skal være med til at styrke projektets faglighed og 

øge projektets gennemslagskraft.  

 

Vi har brug for indhold i form af ekspertudtalelser, interviews, referenceprojekter, artikler m.m. 

Ligeledes vil der være behov for en case-samling, liste over interessante bøger, liste over 

interessante hjemmesider og en bruttoliste over eksperter på området, som vi håber at I kan 

hjælpe os med. 

 

Projektet råder i kraft af sin størrelse og de involverede parter over en række forskellige 

platforme, hvor ovenstående indhold vil kunne formidles evt. i redigeret form: 

 

// To projekthjemmesider på henholdsvis dr.dk og dac.dk 

� Begge sider vil indeholde fagligt materiale. På dr.dk vil man få en kort introduktion af den 

arkitektoniske ramme og projektets fokus. På dac.dk vil der være større fokus på indhold 
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med fagligt fokus. Det er her, hvor vi har mulighed for at formidle mere faglige artikler og 

andet fagligt indhold af en lidt ”tungere” karakter. 

  

// DRs medieplatforme, som f.eks. P1, P4, DR2, DRk, Aftenshowet og Danskernes Akademi. 

� DR benytter flere af sine medieplatforme i forbindelse med projektet. Der er derfor brug 

for både faglige referencepersoner og interessante projekter, som kilder som DR kan 

trække på, når der skal skabes fagligt indhold i forbindelse til de forskellige programmer. 

Bl.a. søger vi ideer til mulige foredrag med relevans for projektets ramme som evt. kan 

formidles via Danskernes Akademi. 

 

// Arkitektur-TV  

� Dansk Arkitektur Center råder over platformen Arkitektur-TV, hvor viden og oplevelser 

fra arkitekturens verden formidles i videoformat. Her vil det være muligt at optage 

arrangementer, publicere videointerviews m.m. 

 

Det skal understreges at det vil være redaktionerne i DR og Dansk Arkitektur Center der vælger 

hvordan eventuelt materiale skal formidles i forbindelse med projektet. 

 

Er du interesseret i at bidrage? 

 

Vi vil gerne høre fra dig hvis du har speciel faglig viden og erfaring inden for midlertidighed og 

arkitektur, arkitektur i mellemperioder, byudvikling, arkitektur og det levede liv, transformation af 

eksisterende strukturer, borgerinddragelse og dialog, arkitektur og medier, arkitektens rolle som 

samfundsudvikler eller andre faglige områder der kan være relevant for projektet. Er du 

interesseret i at bidrage som ekspertkilde eller med fagligt materiale, cases, artikler, ideer til 

foredrag eller andet som kan være relevant for projektet kan du kontakte: 

  

Kunstakademiets Arkitektskole 

Katrine Østergaard  

Katrine.ostergaard@kadk.dk 

22 31 01 83 

 

Arkitektskolen Aarhus 

Anne Mette Boye 

Anne.mette.boye@aarch.dk 

89 36 02 45 

 

De vil fungere som kontaktpersoner mellem skolerne og projektgruppen i DR og Dansk 

Arkitektur Center. 

 

Eventuelle spørgsmål vedr. projektet kan rettes til: 

Dansk Arkitektur Center 

Ricky Raaholt (Senior Projektleder) 

rir@dac.dk 

29 47 77 15 

 


