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Europan 11 

Forum for byer og juryer 

Oslo, Norge 
1-6.november 2011 

 

Det europeiske arkitektur- og byplanmøtet Europan Forum for byer og juryer arrangeres for første 

gang i Oslo. Økonomisk krise, arbeidsledighet, sosial uro og store miljøutfordringer preger et 

Europa som knirker i sammenføyningene. Hvordan påvirker denne tilstanden av usikkerhet og uro 

planleggingen av Europas byer?  

 

Europan 11 Forum for byer og juryer er en del av den pågående Europan 11-konkurransen. Til Oslo 

kommer byrepresentanter fra 49 europeiske byer og jurymedlemmer fra 17 nasjonale juryer for å 

evaluere de innkomne konkurranseforslagene. Oslo, Haugesund og Skien+Porsgrunn er de norske 

deltakerbyene i Europan 11. Over 300 fagfolk skal gjennom et tre-dagers program også lære om Oslo 

bys utvikling med fokus på fjordbyplanen. 

 

Som et nytt initiativ i sammenheng med Arkitekturens År inviterer Europan Norge, Norsk Form, AHO 

og Norske arkitekters landsforbund til et offentlig og akademisk program 1-3.november. Flere 

internasjonale arkitekter og spesialister er invitert til en serie forelesninger, debatter og workshops 

som skal belyse den europeiske byens framtid.  

 

Europan 11 Forum for byer og juryer er organisert av Europan Europa og Europan Norge i samarbeid 

med Norsk Form, AHO, Norske arkitekters landsforbund, UMB og Oslo kommune. 

 

Forumet er støttet av Oslo kommune, LPO arkitekter, Utenriksdepartementet og Aspelin Ramm. 

 

 

Kontakt: Øystein Rø, Europan Norge, post@europan.no, telefon: 41161623 

Besøk http://forum.europan.no for mer informasjon 
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Den nye europeiske byen 
Tirsdag 1.november, 19:00 til 20:30  

 

Foredrag med: 

Thomas Sieverts, president Europan Europa, Tyskland 

 

Den økonomiske krisen i Europa åpner for radikale endringer og nye løsninger i planleggingen av det 

europeiske kontinentets byer. Thomas Sieverts, president i Europan Europa, er tysk 

arkitekturteoretiker. I dette foredraget presenterer Sieverts nye former for europeisk urbanitet og 

introduserer bakteppet for det offentlige og akademiske programmet for Europanforumet i Oslo. 

 

Foredraget er på engelsk. 

 

 

Den europeiske byen og alternativ arkitektpraksis 
Onsdag 2.november, 19:00 til 21:00  

 

Foredrag med: 

Liza Fior, MUF Architects, England  

Jens Brandt, Supertanker, Danmark 

 

Vil en ny type av arkitektpraksis komme ut av nedgangen i byggeaktivitet, og kan slike nye praksiser 

konfrontere urbane utfordringer på nye måter? To foredrag diskuterer mulighetene som ligger i en 

deltakende arkitektur i en tid med nedgang i tradisjonelle arkitektoppdrag. 

 

 

 

Den europeiske byen i krise? 
Torsdag 3 november, 20:00 til 22:00  

 

Debatt med: 

Mark Isitt, arkitekturkritiker, Sverige 

Tone Huse, samfunnsgeograf og forfatter, Norge 

Frank McDonald, journalist, Irish Times, Irland 

Kaye Geipel, arkitekturkritiker, Bauwelt, Tyskland 

Christian Bundegaard, forfatter og idéhistoriker, Danmark 

Kieran Long, journalist og arkitekturkritiker, England 

 

Er det slutt på moroa i arkitekturen, eller ligger det uante muligheter i de tøffe tidene? 

Et panel av internasjonale arkitekturkritikere samles for å diskutere de urbane konsekvensene av den 

pågående europeiske krisen.  

 


