Til alle som jobber aktivt med klimautfordringer!
"CLIMATE CHANGE AND URBAN DESIGN":
VELKOMMEN TIL INTERNASJONAL KONFERANSE I OSLO 14 - 16.
SEPTEMBER.
Fra søndag 14. til tirsdag 16. september samles fagfolk, forskere,
aktivister og beslutningstakere fra mer enn 30 land i Oslo for å diskutere
konsekvenser av klimaendringer for hvordan vi bygger våre byer og
tettsteder.
Det skjer når det tverrfaglige europeiske nettverket "CEU - Council for
European Urbanism" arrangerer sin tredje internasjonale konferanse, i år
viet "CLIMATE CHANGE AND URBAN DESIGN".
Arrangementet er åpent for alle og holdes i Håndverkeren
Konferansesenter.
Norske organisasjoner inviteres til å bli deltakere i arrangementet. Bl.a. kan
man bidra til en Poster Exhibition og distribuere litteratur.
Les mer på www.cityclimate.no
Mer enn 80 talere vil ta opp konkrete utfordringer til de mange aktører
som må bidra om vi skal få en stedsutvikling som minimaliserer utslipp og
andre miljøbelastninger.
Dette er det hittil største tverrfaglige møtet i Europa viet det
prekære behovet for å stanse miljøfiendtlig stedsutvikling og definere
kvalitetskrav som kan sikre en klimavennlig byplanlegging og urban
arkitektur.
Benytt denne anledningen til å få innsikt i de nødvendige endringene for ditt
fag dersom målsettingene om en bærekratig byutvikling skal føre
til praktiske resultater.
For Norge gjelder det ikke minst å innføre prinsipper for arealplanlegging og
byforming som kan skape attraktive tettsteder. Skal byer og
tettsteder kunne konkurrere med de spredte byggefeltene som attraktive
botilbud for alle grupper, må tetthet og funksjonsblanding kombineres med
estetiske kvaliteter. Konferansen vil vise eksempler fra mange land på
byutviklingsprosjekter som reduserer bilavhengighet og skaper sosialt
inkluderende, fotgjengerbaserte nærmiljøer.

Konferansen vil fokusere på fire hovedarenaer for ny innnsikt og endring:
Forskning, praksis, utdanning og offentlig styring.
Det blir også solid norsk deltakelse i konferanseprogrammet, med talere fra
bl.a. Oslo kommune, Riksantikvaren, arkitektskolen ved NTNU og frivillige
organisasjoner. Frederica Miller og Chris Butters er blant arkitektene som
vil formidle erfaringer med økologisk stedsutvikling i norske byer og
kommuner.
Blant de 80 internasjonale talerne er:
- Birgit Georgi, prosjektleder for byutvikling i EUs miljøorgan EEA,
European Environmental Agency.
- Diana Urge-Vorsatz, medforfatter en fjerde rapport fra IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change.
- George Ferguson, tidligere president i RIBA, Royal Institute of British
Architects.
- Ceclilia Kinuthia-Nijenga, United Nations Human Settlements
Programme - UN HABITAT, Kenya.
- Ray Gindroz, styreleder, Congress for the New Urbanism, USA
- Michael Hebbert, professor, University of Manchester, UK.
- Wolfgang Christ, professor ved Bauhaus-universitetet, Weimar,
Tyskland.
- John

Thompson, Aacademy of Urbanism, UK.

- Galina Tahchieva, DPZ Duany Plater-Zyberk Architects and Town
Planners, USA
- Willem Forthuuis, direktør, Shared Space Institute, Nederland.
- Uwe Brandes, direkør, Urban Land Institute, USA.
- Tigran Haas, ass. profesor, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad,
KTH, Stockholm.
- Julio César Pérez, professor. Havana-universitetets arkitektskole.
---

Benytt denne anledningen til tre dagers konsentrert kunnskapsøkning
og internasjonal nettverksdannelse, søndag 14. til tirsdag 16.
september.
Deltakelse koster kr. 2000.
Vedlagt er informasjon om konferansen egnet for å skrives ut.
Send gjerne denne invitasjonen videre til andre som kan være interessert,
eller lag en link på nett å dinorganisasjons nettside!
Konferansens hjemmeside: www.cityclimate.no
Detaljert program: http://www.cityclimate.no/program.html
Påmelding: http://www.cityclimate.no/registration.html
C.E.U. hjemmeside: www.cuenet.org
Lokal arrangør er C.E.U. Council for European Urbanism - Norge.
St. Olavs gate 9, 0165 Oslo.
Epost audun.engh@gmail.com.
Tlf. 92 62 26 26

