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Tilmeldingsfrist senest mandag d. 16. september

I bydelen Carlsberg Byen har Arkitema restaureret og 
indrettet fire historiske bygninger - inkl. Dipylon Hus, 
indrettet til egen tegnestue i 2017. Mødet hos 
Arkitema er derfor også en god mulighed for at høre 
om udfordringerne med at udvikle denne bydel i 
København.

Arkitekt og partner Poul Schülein tager imod

Af nybyggerier tegnet af Arkitema kan nævnes 
besøgscenter Hammershus på Bornholm, Lejre 
Forsøgscenter, Bellahøj Svømmestadion, Kulturhus 
Akureyri på Island og Sygehus Narvik i Norge. 

Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com

Mødet foregår i Arkitemas kantine på 6 sal, hvorfra 
der er en flot udsigt over København. Vi bliver budt 
på et glas vin under mødet.

Arkitema Architects er en af Skandinaviens største arkitekt-
virksomheder med 550 medarbejdere fordelt på kontorer i 
København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø. Virksomheden 
blev grundlagt i Aarhus i 1969 under navnet Arkitektgruppen i 
Aarhus, men ændrede navn i 2004. Arkitema er pr. 1. januar

Begrænset deltagerantal

Carlsbergbyen

2019 ejet af COWI Holding A/S. 

Ny Carlsbergvej 120 · 1799 København K 

og fortæller om tegnestuens virke.

Af eksempler på historiske bygninger restaureret og 
transformeret af Arkitema, kan nævnes Nyboder, 
Frederik VIIIs Palæ, Harsdor�s Hus, Amaliegaarden, 
Rigensgade Kaserne og Frederiksborg Slot. De mange 
historisk betydningsfulde bygninger har givet 
tegnestuen en stor erfaring i samarbejde med Slots- 
og Kulturstyrelsen. Denne del af arbejdet vil Poul 
Schülein også fortælle om.

Vi mødes i Arkitemas foyer.

En af Skandinaviens største arkitektvirksomheder 
Arkitema, slår dørene op for Forskønnelsen

Torsdag d. 19. september kl. 16 - 18

Besøg hos

Arkitema



Vi mødes udenfor
Tirsdag d. 22. oktober kl. 16 - 18

Stormgade 35 · 1555 København V

Peter og Caspar Bonnén tager imod os og fortæller 
hver for sig om Holckenhus’ spændende historie og 
den aktuelle udvikling.

Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 17. oktober

Holckenhus har helt fra sin undfangelse rummet 11 
atelierer under sit fransk inspirerede skifertag. Her har 
en lang række kunstnere også svunget penslen, 
blandt andre P.S. og Marie Krøyer, Emil Nolde og 
Kristian Zartmann.

Kapitalfonden Blackstone

Begrænset deltagerantal

Holckenhus er blevet købt af kapitalfonden 
Blackstone. De er i gang med en brutal modernisering, 
som åbenbart ikke umiddelbart lader sig stoppe. Vi 
skal således besøge et sted med en meget interessant 
historie. Men også et sted som er o�er for den grisk-
hed, som råder på det københavnske boligmarked.

Hjemsted for kunstnere 
Peter Bonnén vil fortælle om Holckenhus som 
hjemsted for kunstnere i over hundrede og femogtyve  
år. Udover at være en meget anderkendt kunstner, har 
Peter Bonnén været  formand for Akademirådet, 
præsident for Akademiet og meget andet.

Caspar Bonnén vil fortælle om den aktuelle udvikling 
efter kapitalfonden Blackstone har købt Holckenhus. 
Om beboernes kamp.  Caspar Bonnén er udøvende 
kunstner og forfatter. Hans billeder hænger på ARoS 
Aarhus Kunstmuseum Statens Museum for Kunst , 
Arken  og Sammlung Essl (Klosterneburg, Østrig). 
Desuden har han malet nogle af de malerier, der 
hænger i Operaen på Holmen.

Beboernes kamp

Besøg i

Holckenhus 



Status på udviklingen af 

Nordhavn 

I 2013 blev det første byggeri påbegyndt i Århusgade-
kvarteret. Siden da er her bygget boliger, en skole, 
siloer er transformeret og fornyligt åbnede et hotel. 
Blandt planlagte projekter er en ny stor park, 
udflytningen af Østre Landsret og transformation af 
den 261 m lange og 125 m brede, tidligere ØTC-hal til 
nyt gigantisk kulturhus.

Historisk
Havneanlægget Nordhavn blev anlagt i slutningen af 
1800-tallet ved opfyldning i Svanemøllebugten. 
Området kom hurtigt til at danne ramme om største-
delen af København Havns traditionelle aktiviteter 
med færgelejer, containerterminal og industrielle 
virksomheder. Når Nordhavn efter planerne er fuldt 
udbygget vil området samlet rumme 350.000 nye 
kvadratmeter. 

Rita Justesen, chef for Planlægning og Bæredyg-
tighed, vil dels fortælle om de erfaringer By & Havn 
har gjort med den storstilede byudvikling, og dels 
fortælle om de kommende planer. Der vil efter-
følgende være mulighed for at stille spørgsmål.

Begrænset deltagerantal

By & Havn · Nordre Toldbod 7 · 1259 København K

Fremtidens Bæredygtige By

Tilmeldingsfrist senest onsdag d. 6.november

Nordhavn er et af de mest ambitiøse byudviklings-
projekter i Skandinavien. I 2008 blev forvandlingen
af det tidligere havneanlæg skudt i gang med en 
international konkurrence om »Fremtidens 
Bæredygtige By« – og visionen skulle forstås i alle 
begrebets facetter og ikke blot som miljømæssig 
ansvarlighed.

Onsdag d. 13. november kl. 16

Århusgadekvarteret

Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com

Oplæg ved Rita Justesen, chef for Planlægning og 
Bæredygtighed, By & Havn.



være et aktuelt og spændende foredrag

Traditionen tro, vil foreningen i forbindelse med 
arrangementet byde på hyggeligt samvær med  
lidt vin/vand og snacks. 

Foreningen Hovedstadens 
Forskønnelses ordinære 
generalforsamling

Torsdag d. 5. december kl. 17
Bygningskulturens Hus

Noter generalforsamlingen i FHF d. 5. december 
kl. 17.00 i din kalender.

Efter generalforsamlingen vil der

Borgergade 111 · København K

Mere om generalforsamlingen vil blive udsendt i 
forbindelse med den obligatoriske indkaldelse:  
Bestyrelsens beretning, regnskab osv.

Dagsorden ifølge vedtægten

Generalforsamling

2019


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

