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Charlottenborg, december 2017 
 

Invitation til symposiet ”Byen – et livslandskab”  
 
Du inviteres herved til Akademiraadets Landskabsudvalgs symposium "Byen - et livslandskab"  
 

fredag den 26. januar 2018, kl. 13.00-15.30 
 

Med symposiet ønsker vi, at sætte en dialog i gang om udviklingen af de større byers fælles landskaber - livs-
rummet i bred forstand. På symposiet vil vi diskutere forholdet imellem planlægning og prioriteringen af land-
skabet, dets æstetiske og funktionelle indretning i forhold til den fremherskende diskurs om fortætning af ny 
bygningsmasse. Hvordan skaber vi argumenter og rum til det uforudsete, det overraskende og det, der ræk-
ker ud over vores egen tid? Med andre ord, hvordan balancerer vi fortætning, byen som investeringsobjekt og 
byen som et hjem?   
 
Vi har inviteret tre inspirerende oplægsholdere til at initiere en diskussion, og i januar 2018 udgiver vi en ny 
publikation, "Byen - et livslandskab", som inspiration og optakt til symposiet. 
 
Program for symposiet  
 
Kl. 13:00-13:10  Velkomst ved Hanne Bat Finke, formand for Akademiraadets Landskabsudvalg  

Kl. 13:10-13:30  Jokum Rohde, forfatter og dramatiker: "Fremtidsideologisering af byrummet" 

Kl. 13:30-13:50  Anna Aslaug Lund, Phd.-studerende ved KU: "Rum for regn – rumlige, æstetiske og sociale 
kvaliteter i klimatilpasning af byens gaderum” 

Kl. 13:50-14:10   Arno Victor Nielsen, filosof: "Smart City" 

Kl. 14:15-15:00 Diskussioner i smågrupper ved caféborde 

Kl. 15:00-15:30 Symposiet samles op/rundes af med korte statements om byen som livsrum 
 
 
I løbet af arrangementet vil der blive serveret forfriskninger i et tilstødende lokale.  

Symposiet finder sted i Kuppelsalen på Charlottenborg Slot, Kgs. Nytorv 1, 1. sal, 1050 København K. 
 
Deltagelse i symposiet er gratis, men tilmelding er nødvendig på: metslo@akademiraadet.dk, gerne senest 
den 19. januar 2017. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. 
 
 
Med venlig hilsen 
Akademiraadets Landskabsudvalg 
 
Hanne Bat Finke, Ellen Marie Braae, Jan Tanaka 
Erland Knudssøn Madsen, Tina Maria Nielsen, Morten Stræde  
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