7. juli 2016

Foreløpig program for videreutdanningskurset

Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer
(AAR6046) våren 2017
Trondheim 4. – 6. april – Scandic Bakklandet
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-bakklandet

Værnes og Falstadsenteret 9. - 11. mai
https://www.radissonblu.com/no/hotell-trondheimairport
http://falstadsenteret.no/

Modul 1: 4. – 6. april i Trondheim
TIRSDAG 4. APRIL
0900 - 0930

Registrering og kaffe ved Scandic Bakklandet.

0930 - 1030

Velkommen til kurs! Bakgrunn og hensikt med kurset. Praktisk
opplegg av kurset og av denne samlingen. Presentasjon av
deltakere.

1030 - 1100

Vern og bruk av kulturmiljøer - Prinsipper i praksis

1130 - 1300

Det helende landskapet. Bruken av bygninger og grønne omgivelser
som del av behandling og terapi.

1300 – 1400

Lunsj

1400 - 1430

Transport til Østmarka psykiatriske sykehus

1430 - 1500

Introduksjon til Østmarkas kulturmiljø og prosjektet for
akuttpsykiatrisk nybygg. Hvordan ivaretas kulturmiljøhensyn når
store nybygg skal integreres i helheten?

1500 - 1600

Omvisning på Østmarka

1600-1615

Spasertur til Ringve museum
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1615-1700

Skjøtsel av historiske hager. Hva er viktig for å bevare
kulturhistoriske verdier i et levende kulturmiljø?

1700-1730

Befaringer i den botaniske hagen og parken rundt Ringve museum

1730 - 1800

Når det verste har skjedd. Rekonstruksjon etter brann i Ringve
musikkmuseum. Hvilke prinsipper skal legges til grunn?

1800-1900

Befaring i musikkmuseet

1900

Middag på Cafe Victoria, Ringve musikkmuseum
Betalt av kurset

ONSDAG 5. APRIL
0900 - 1000

Kulturmiljøer som kilde til opplevelse og historieforståelse

1000 - 1100

Utfordringer og muligheter ved forvaltning og bruk av verneverdige
bygninger og kulturmiljøer. Hva innebærer Riksantikvarens
vernestrategi?

1100-1115

Kaffepause

1115 - 1200

Forvaltning av grøntanlegg som integrert del av kulturmiljøvern.
Noen eksempler fra inn- og utland

1200 - 1300

Lunsj

1300-1400

Verneverdige bygninger og krav til ny bruk. Hvordan ivareta krav til
sikkerhet, tilgjengelighet og andre bruker- og forskriftskrav i balanse
med vernehensyn?

1400 - 1500

Bevaring av bygninger og landskap. Hva er de største utfordringene
for god forvaltning av kulturmiljøer hvor både bygninger og grønne
omgivelser skal ivaretas? Diskusjon på bakgrunn av det vi har sett på
befaringene og snakket om på forelesningene.

1500 - 1530

Kaffepause

1530 - 1600

Introduksjon til gruppeoppgavene. Inndeling i arbeidsgrupper. Diskusjon av
prosjektoppgaveideer
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1700 - 1800

Diskusjon i grupper

1800

Slutt for dagen

TORSDAG 6. APRIL

0900 – 1000

Forvaltning av fredete festningsanlegg som også skal være åpne for
kommersiell publikumsbruk. Hva er utfordringene?

1000-1015

Spasertur opp til Kristiansten festning

1000-1200

Orientering om bruken av festningsanleggets bygninger og
omgivelser til arrangementer, utstillinger og utleie til tilstelninger.

1200-1300

Lunsj

1300-1530

Arbeid i grupper med å forberede prosjektoppgave. Spørsmål og diskusjon.

1530-1600

Avslutning av første samling

Modul 2: 9. – 11. mai, Radisson Blu Hotel Værnes og Falstadsenteret (Ekne)
TIRSDAG 9. MAI
Morgen

Ankomst til Værnes og til Radisson Blu Hotel, Værnes (hotellet ligger få minutters
spasertur fra ankomsthallen på flyplassen)

1000 - 1030

Oppsummering første samling, opplegg for denne samlingen

1030 – 1230

Gruppene presenterer sitt foreløpige arbeid.
Hver gruppe får 15 minutter og velger selv presentasjonsform. Diskusjon.

1230 – 1330
1330 – 1400

Lunsj
Avreise med buss til Levanger.
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1400 -1500

Nord universitet, Campus Røstad, Levanger. Fra spesialskole til
universitetsbygg. Ny bruk av bygningsmasse og parkanlegg.

1500-1630

Omvisning på Røstad

1630-1700

Buss til Falstadsenteret, Ekne

1900

Felles middag på Falstadsenteret
Betalt av kurset

ONSDAG 10. MAI

0900 – 1000

Introduksjon til Falstadsenteret - minnested, museum og formidlingssted
for okkupasjonen i Norge.

1000 - 1045

Om de nye planene for formidlingstiltak i indre leir, forprosjekt ved
Jensen og Skodvin 2016

1045 – 1100

Kaffepause

1100-1200

Omvisning på Falstadsenteret og indre leir

1200-1300

Besøk i Falstadskogen. Hvordan tilrettelegge og formidle de vonde og
vanskelige historiene?

1300-1400

Lunsj

Ettermiddag

Gruppearbeid med eksamensoppgavene

TORSDAG 11. MAI

0900-1000

Gode eksempler på forvaltning av grønne kulturmiljøer

1000-1100

Vern og bruk av fredete bygninger – Det går an!
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1100-1130

Diskusjon

1130 – 1230

Lunsj og utsjekking

1230-1500

Arbeid med gruppeoppgaver. Veiledning

1500-1530

Praktiske opplysninger, vedrørende innlevering, veiledning underveis etc.

1530

Bussavgang til Værnes lufthavn
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