CLEVER ACTIVE CITIES
ONLINE KONFERENCE 5. MAJ 2021

INTERNATIONAL KONFERENCE
Konferencen Clever Active Cities fokuserer
på en intelligent byplanlægning, der indarbejder fysiske som sociale aktiviteter direkte
i planlægningssystemet og ikke som enkeltstående initiativer i byens rum. Konferencen
vil udpege enkelte tendenser, der fremmer
eller hindrer fysisk som social aktivitet. Herefter er det hensigten at spore effekten på
rummet i den moderne by og inspirere med
konkrete eksempler, der fremmer ”det gode
liv” og mulighederne heri på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og
praksis. Clever Active Cities fokuserer på en
række udfordringer for sundhed og velvære
i bysamfund. I lyset af en stigende urban-

isering og overgangen til bysamfund, der er
co2 neutrale, spiller byen en central rolle for
fremme af sundhed og velvære samt ved at
tage fat på udfordringen med samfundsøkonomiske uligheder blandt byboere, manglen
på social samhørighed, høj forekomst af ensomhed, stigende overvægt, social ulighed i
sundhed, den fysiske inaktivitetspandemi og
mange andre udfordringer. Byer har vigtige
roller at spille for at løse disse problemer og
for at levere bymiljøer, der fremmer sundhed
og trivsel for byboerne. Kort sagt søger konferencen at bringe nye erfaringer og svar i
dialog med forskningsområder i de byggede
miljøer, sundhed og velvære.

ARRANGERET OG STØTTET AF
Konferencen er arrangeret af det internationale forskningsnetværk Active Cities Network (ACN), der er et internationalt, tværdisciplinært forskningssamarbejde mellem Det Kongelige Aakademi og syv andre europæiske universiteter fra Danmark, Italien, Finland, Spanien og Sverige. Konferencen er venligst støttet af fonden Realdania.

PROGRAM (KAN ÆNDRES)

09:00

Registrering og morgenkaffe

09:30

Lektor René Kural, Det Kongelige Akademi. Velkommen og introduktion til konferencens emner og formål
DEN INTELLIGENTE, AKTIVE BY - TEKNOLOGIBASERET BYPLANLÆGNING

09:35

Adjunct Professor Elena Dorato, University of Ferrara. Preventive Urbanism. The
role of health in designing active cities

10:10

Professor Pablo Martinez, 300.000km/S, Barcelona. Air quality and urban design

10:45

Professor Deane Allan Simpson, Det Kongelige Akademi. Crisis of Urban Imaginaries,
How might the current crises of climate, environment, and inequality – and their confluence articulated in the current pandemic – trigger and justify alternate urban imaginaries?

11:20

Lektor René Kural, Det Kongelige Akademi. Redskaber til at forbedre mulighederne
for fysisk og mental velvære for seniorer i et socialt dårligt stillet område

12:00

Frokost
KONKRETE EKSEMPLER

13:00

Stadsarkitekt Camilla van Deurs, Københavns Kommune. Konkrete eksempler fra
Københavns Kommune

13:35

Lektor, Dr. Emanuele Sommariva, University of Genova Cre/Eat/Ing City –Urban Agriculture Strategies for City Resilience

14:10

Professor Kristine Jensen, Det Kongelige Akademi. Byen i landskabet, landskabet i byen

14:45

Kaffepause

15:00

Inviteret key note speaker, Professor Yoshiharu Tsukamoto, Atelier Bow Wow.
Architecture and City and Society for Resourceful Human

15:50

Tak for i dag. Lektor René Kural, Det Kongelige Akademi

16:00

Udflugt til CopenHill til fods. Hvis pandemien ikke tillader fysisk fremmøde, vises en film
om skibakken og forbrændingsanlægget CopenHill

MÅLGRUPPER
Konferencens mål er at bidrage til uddannelse og inspiration af bl.a. fagfolk i kommuner, på arkitekttegnestuer, på
videregående uddannelser, planlæggere, investorer og af beslutningstagere i det hele taget.

TID OG STED

REGISTRERING

Konferencen bliver afholdt digitalt på Microsoft Teams
torsdag 5. maj 2021 kl. 09:00-16:30. Link til begivenheden
vil blive fremsendt 24 timer før på den mailadresse, som
du har opgivet ved din tilmelding på Billetto.

Registrering foregår gennem Billetto. Du kan nemt tilmelde dig
på nedenstående link

Konferencen er støttet af:

Konferencen er arrangeret af:

TILMELD DIG HER

