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Netværk for Bindingsværk holder møde på Frilandsmuseet den 18. maj, hvor
vi sætter forkus på bindingsværk i landsbyerne i Danmark.
Lær mere om bindingsværkets historie og få inspiration til den gode lokalplan
for en landsby.
Der er nyt fra de nordiske samarbejdspartnere og en introduktion til De Nordiske Principper samt en refkleksion over hvilke ord, der dækker bindingsværk i
en moderne kontekst.
Vi vil desuden bruge tid på at idéeudvikle på netværkets fremtid, sådan at
netværket kan blive styrket og være det forum, der er brug for.
Som altid håber vi, at du vil sende invitationen videre til dem i dit netværk,
der brænder for bindingsværks bevaring og udvikling.

09:30 - Dørene åbnes
10:00 - Velkommen: Søren Hossy byder velkommen og giver en kort orientering om netværkets kommende kurser og foreningen Den Nordiske Træby
10:15 - Siden sidst: Søren Vadstrup giver et resume af Stolpeværks work shop
i Mariestad, Sverige og den nordiske stolpeværksforening. Han giver også en
kort introduktion til De Nordiske Principper.
11:15 - Netværk for Bindingsværk: Hvordan styrker vi Netværk for Bindingsværk, så det bilver et solidt netværk og en handlekraftig medspiller?
12:30 – Frokost
13:15 - Lokalplaner for landsbyer: Arkitekt Ditte Thye fortæller om hvordan
man laver den gode lokalplan for en landsby med bindingsværkshuse.
14:15 - Pause

Dato: Den 18. maj 2017
Sted: Frilandsmuseets teatersal, Højskolevej 17-19, 2800 Lyngby
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Senest den 14. maj på www.byogland.dk
Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding sker via først til mølle.
Parkering skal ske på museets parkeringsplads ved hovedbygningen, Kongevejen 100, 2800 Lyngby.

14:45 - Historisk bindingsværk: Niels Erik Jensen fra Frilandsmusset introducerer til historisk bindingsværk i Danmark.
15:20 - Rundtur: Rundtur på Frilandsmuseet, hvor vi ser de historiske bindingsværkshuse sammen med Niels Erik Jensen.
16:00 - Farvel og tak for i dag

