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Krøyers Plads, Köpenhamn. Arkitekt: COBE/ Vilhelm Lauritzen

Detaljens
betydelse

Stomschema:
Kurstillfälle 1, 3 dagar 23 - 25 augusti.

Tegel
Avresa från Göteborg kl. 7.00
Studieresa till Danmark, på torsdagen besöker vi
karaktäristiska byggnader i tegel och på fredagen Petersens
tegelbruk i Broager på södra Jylland, känna på sten och bruk,
föreläsningar om tegel. Lördagen den 25 augusti åker vi förbi
Köpenhamn och besöker några tegelhus projekt.
Hemkomst ca. 18.00
Det kan bli några dubbelrum och några enkelrum för boende.
Hotell, frukost och middag, ingår, lunch på egen bekostnad.
Tag med oömma arbetskläder, arbetshandskar och skor med
stålhätta för praktiskt arbete med murning mm.
Se detaljerat schema, sist i pdf:en.
Kurstillfälle 2, 1 heldag 6 september.
Material och detaljer
Avresa från Göteborg kl. 7.00
Studieresa i Halland och Skåne, föreläsningar och
studiebesök på byggnader med unika material och detaljer.
Hemkomst ca. 18.00
Kurstillfälle 3, 1 heldag 19 september.
Plåt och metall
Avresa från Göteborg kl. 7.00
Föreläsningar och studiebesök på Alingsås Tingsrätt och
plåtverkstad om hur man kan använda plåt och metall i
fasad.
Hemkomst ca. 18.00
Kurstillfälle 4, 1 heldag 3 oktober.
Glasfasader och betong
Avresa från Göteborg kl. 7.00
Föreläsningar och studiebesök på Strängbetong betongelementtillverkning och Skandinaviska Glassystem.
Hemkomst ca. 18.00
Tag med skor med stålhätta, hjälm och varselväst.
Kurstillfälle 5, 3 dagar 18-20 oktober.
Trä
Studieresa för att besöka byggnader i trä. Vi börjar i
Göteborg och åker till Fristad och Bohuslän för att sedan
fortsätta till Norge med Hönefoss och Hamar.
Det kan bli några dubbelrum och några enkelrum för boende.
Hotell, frukost och middag, ingår, lunch på egen bekostnad.
Kurstillfälle 6, 2 dagar 9-10 november.
Tillämpning av trä/tegel
Bygga delar av fasadutsnitt. Praktiskt arbete i två dagar som
har sin plats i Göteborg med start klockan 9, så att boende
utanför Göteborg kan ta sig till dagens kurs. Vi håller troligtvis
på till ca. 18.00 bägge dagarna.
Tag med oömma arbetskläder, arbetshandskar och skor med
stålhätta för praktiskt arbete mm.
Övernattning och måltider ingår ej i kursen.

Kurstillfälle 7, 2 dagar 23-24 november.
Tillämpning av trä/tegel/plåt
Bygga delar av fasadutsnitt, anslutningar mot andra
byggnaddelar. Praktiskt arbete i två dagar som har sin
plats i Göteborg med start klockan 9, så att boende utanför
Göteborg kan ta sig till dagens kurs. Vi håller troligtvis på till
ca. 18.00 bägge dagarna.
Tag med oömma arbetskläder, arbetshandskar och skor med
stålhätta för praktiskt arbete mm.
Övernattning och måltider ingår ej i kursen.
Kurstillfälle 8, 1,5 dag 5-6 december.
Slutseminarium och kurskritik
Utvärdering av fasadutsnitt och detaljritningar,
gästkritiker och dokumentation, Avslutningsmiddag.
Kursen börjar i Göteborg kl. 9.
Övernattning ingår ej i kursen.
Tag med den 23 augusti:
Inför vår resa till Danmark vill vi att du väljer ut två egna detaljer
som du har ritat, som du tycker är betydelsefulla för dig.
Välj också ut en favoritdetalj, som inspirerar dig.
Skicka gärna både ritning och foto, som en pdf-binder.
Förbered också en kort presentation om dig själv, vem du
är, utbildningar, olika anställningar och andra saker som är
relevanta för din yrkesutövning.
Maila till magnus.almung@tengbom.se senast den 15 augusti.
Väggprototyp:
Vid kurstillfälle 1 skall ni bilda en grup om 4-5 personer, som
ni skall samarbeta med under hela utbildningen. Välj gärna
gruppmedlemmar med olika erfarenheter, som kompletterar
varandra. Ni skall bestämma er för en väggprototyp som ni
skall skissa på, rita detaljritningar i skala 1:20, 1:5 och 1:1 och
som ni till sist skall uppföra som en byggd protoyp, med de
material som ni väljer att arbeta med.
Väggprototyp skall byggas vid kurstillfälle 7 och 8.
Till varje kurstillfälle:
Tag alltid med kamera, skiss/anteckningspapper, pennor och
tumstock för att kunna dokumentera det du ser, och skaffa
dig din egen lilla måttbok.

Detaljens
betydelse
Copenhagen Business School. Arkitekt: Lundgaard & Tranberg

Arbetskläder:
Tag med oömma arbetskläder, arbetshandskar och skor med
stålhätta för praktiskt arbete mm. Se respektive kurstillfälle
när detta krävs.
Välkomna den 23 augusti
Ola, Magnus och August

Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
412 96 Göteborg +46730 346348 cba.arch@chalmers.se

Kurstillfälle 1, Kursstart & tegel, 2 övernattningar
Dag 1 –
Resa till Jylland och Petersen Tegl i konferensbuss med möjlighet till föreläsningar där alla sitter
samlade kring ett stort bord.
Ankomst

Programpunkt

Avgång/slut

07.00
09.00
09.30

Avgång från Göteborg
Färja Helsingborg-Helsingör. Deltagare
från södra Sverige ansluter
Kingohusene, Helsingör

10.15 välkomstföreläsning och kursintro

10.45

Grundtvig Kirke, Köpenhamn

11.30

11.45

Islev Kirke, Köpenhamn

12.15

13.00

Lunch i Rådhuskällarens trädgård i
Roskilde.

Muntlig presentation av
deltagarnas erfarenheter,
förväntningar och ingångar till
temat ”Detaljens betydelse”, del 1

Promenad genom Roskilde med snabba
stopp vid tegelbyggnader på vägen till
lunchen.
14.00

Roskilde Domkyrka

14.15 föreläsning om Petersen Cover på
Bussen

15.00

Sorö Kunstmuseum, Sorö

16.00 Fika och presentation av
deltagare, del 2

18.30

Incheckning på Det Gamle Rådhus i Gråsten

19.15

Gemensam middag på hotellet med korta inspirationsföreläsningar om tegel mellan
rätterna

Meddela kursledningen om ev. krav
på enkelrum

Dag 28.00

Studiebesök på Petersen Tegl.

17.30

Rundvandring på tegelbruket på förmiddagen. Murningsövningar under ledning av
murare Daniel Carlberg på eftermiddagen
18.30

Middag på hotellet samt föreläsningar

Dag 307.30

Avfärd från hotellet

10.30
12.00

Ankomst Köpenhamnsregionen
Studiebesök 2-3st samtida projekt
Lunch

12.00
13.00

13.00

Studiebesök 1-2st samtida projekt

14.00

14.00

Avgång mot Göteborg, hemma c:a

17.30

