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UDSTILLINGSSTAND
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INVITATION TIL MINIKONKURRENCE
ARKITEKTER UDEN GRÆNSER udskriver hermed en minikonkurrence
om en udstillingsstand til BUILDING GREEN i Forum i november 2018.
Building Green er Danmarks største messe for BÆREDYGTIGT BYGGERI.
Konkurrencen henvender sig især til YNGRE ARKITEKTER OG DESIGNERE
under 35 år. Du er med til at designe og konstruere en stand, som har til formål
at vække gæsternes nysgerrighed og interesse. Der uddeles ikke pengepræmier.
DIN STAND ER BLIKFANG for Arkitekter Uden Grænsers arbejde, og dit design
bliver eksponeret for MANGE TUSINDE GÆSTER med virke og interesse inden
for design og BÆREDYGTIGT BYGGERI.
Arkitekter Uden Grænser har STORE AMBITIONER og et STORT HJERTE for
dem, vi hjælper med vores frivillige arbejde. En stand til Building Green, der
vækker interesse og nysgerrighed, kan invitere til dialog om vores arbejde,
hvilket kan betyde et større kendskab til organisationen, flere medlemmer og
føre til nye projekter, som kan komme VERDENS FATTIGSTE TIL GAVN.

Arkitekter Uden Grænser

ARKITEKTER UDEN GRÆNSER
Arkitekter Uden Grænser er en mindre frivilligt drevet

Vi har igangværende projekter i Mongoliet og Mozam

organisation med vokseværk og mange nye, spændende

bique, hvor vi konstruerer henholdsvis et andelsmejeri

projekter under opsejling. Det er vores ambition at blive

og boliger i et slumområde, og flere projekter i Afrika

de førende eksperter i Danmark inden for bæredygtigt

omhandlende boligrettigheder i slummen er undervejs.

byggeri til verdens fattigste. Organisationen har i øjeblik

Derudover har vi en lang række afsluttede projekter i

ket godt 400 medlemmer.

Afrika og Asien.

Arkitekter Uden Grænser er en humanitær organisation,

Herhjemme har vi to igangværende projekter i Aarhus,

der arbejder for at skabe udvikling med arkitektur og

hvor vi bygger mobile boliger til hjemløse, samt designer

planlægning som redskaber. Vores formål er at støtte

en café med gratis, skraldet mad.

udsatte og fattige befolkningsgrupper i de fattigste lande.
Vi skaber arkitektfaglige udviklingsprojekter, fremmer

På vores hjemmeside kan du holde dig orienteret om

oplysning om bekæmpelse af fattigdom og arbejder med

kommende arrangementer og læse mere om vores

at forbedre jordrettigheder i slumkvarterer. Vi arbejder

igangværende og afsluttede projekter:

for at give alle mennesker adgang til anstændige bofor
hold og levevilkår.

www.arkitekterudengraenser.dk

CASAS MELHORADAS, MOZAMBIQUE

BUILDING GREEN
Building Green er en messe, som med en cirkulær tanke

Tidligere keynotes på messen har været fra f.eks. COBE,

gang fokuserer på bæredygtig arkitektur og designløs

BIG, OMA og Cradle to Cradle Innovation Institute.

ninger på de udfordringer, som byggebranchen i dag står
over for. Messen byder på inspiration og vidensdeling for
alle med interesse for grøn innovation i byggebranchen og
afholdes i København, Aarhus og Oslo.

Du kan læse mere om Building Green her:

www.buildinggreen.eu/
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OPGAVEN – BINDINGER OG KRAV
HVAD SKAL STANDEN KUNNE
•

Standen skal være et blikfang for forbipasserende

•

Vi har en videoprojektor til at vise billeder fra vores
projekter, som kan indtænkes.

gæster, som skal inviteres til at stoppe op og blive
nysgerrige på Arkitekter Uden Grænsers arbejde.
•
•

•
•

Der vil være et lavt lydbillede af Verdensmusik.

Standen skal udføres i bæredygtige materialer.
Gæster skal kunne forsyne sig med frugt og anden
let forplejning.

Standen skal ligeledes være i moduler, skal let kunne
pakkes ned samt genanvendes til fremtidige messer.
•

•

Der er eksisterende spotbelysning, WiFi og strøm
udtag ved alle stande.

Standen skal samlet set formidle et inddragende og
naturligt flow på det begrænsede udstillingsareal,
der er til rådighed.

•

Det er muligt at hænge elementer fra loftet ved hjælp
af wire.

•

Standen skal tage afsæt i Arkitekter Uden
Grænsers værdigrundlag og organisationens

•

Det er tilladt at udfylde hele gulvarealet med anden
belægning, moduler eller lignende, hvis dette

internationale udsyn.

ønskes.
•

Standen skal tages afsæt i vores samarbejdslandes
fremtidsproblematik, men også i landenes store

MATERIALEVALG

styrker, skønhed, sanselighed og livsglæde. Det være

Af hensyn til kravene til standen, og da en snedker vil

sig udtrykt i forslagets form, overflader, farver,

udføre arbejdet, er der begrænsninger på valg af mate

filtreret kunstlys fra spots, bevægelighed, etc.

rialer. Du kan anvende:
•

træ/træbaserede materialer

BINDINGER

•

tekstiler

•

Standens areal og samlede kubatur er LxDxH,

•

metalbaserede tyndplader

300cmx200cmX250cm.

•

plastbaserede materialer

•

simple elinstallationer

•

bemaling må gerne foreslås.

•

Der er en ganglinje foran båsen, hvor messens
gæster går forbi.

Undgå at anvende metal (tykkere end 1,5 mm), beton og
•

Standene er adskilt af 2,5 meter høje vægge og kan

materialer, som vil gøre standen uhensigtsmæssig tung

fint bruges til ophængning af præsentationsmateria

og svær at producere.

le eller som lærred til videoprojektion. Der må ikke
bores i væggene.
•

Opereres der med et højere element som omdrej
ningspunkt (’landmark’) eller lignende, bør maks.
højde være 300 cm.

•

Vi har tre forskellige brochurer i A5 og A4, som skal
være synlige.

•

Vi har plakater i skumpap i størrelsen 30cmx30cm,
som kan indtænkes.
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BIO LEARNING CENTRE, SIERRA LEONE

MAGBURAKA EDUCATION & COMPUTER CENTRE, SIERRA LEONE

KONKURRENCE

BETINGELSER

UDSKRIVNING

TRAEMEAK, produktion af stand

Konkurrencen er udskrevet som en privat, åben mini

Edward av Kák, bygningskonstruktør

arkitektkonkurrence den 21. juni 2018 af Arkitekter Uden
Grænser i samarbejde med Arkitektkonkurrencerdk.

KONKURRENCEMATERIALE
Konkurrencematerialet består af dette papir.

Konkurrencen annonceres på:
Arkitektkonkurrencerdks hjemmeside:

SPØRGSMÅL

www.arkitektkonkurrencerdk.dk

Der er to spørgefrister: Frist for indgivelser for spørgs

Arkitektskolens hjemmeside: www.kadk.dk/opslag

mål i forbindelse med konkurrencen: 1. juli og 1. august

Arkitekter Uden Grænsers hjemmeside:

2018. Svar på spørgsmål lægges på www.arkitekter

www.arkitekterudengraenser.dk

udengraenser.dk/begivenheder.

Arkitektskolen Aarhus: www.aarch.dk/
Arkitektur og Design Aalborg Universitet http://www.

AFLEVERING

arkitekturdesign.dk/

Der skal afleveres maks. tre stk. pdf i A3-format, der

Designskolen Kolding: www.designskolenkolding.dk/en

som skal indeholde:
•

kort tekst om hovedideen for standen

HVEM KAN DELTAGE I KONKURRENCEN

•

plan, snit og opstalter i mål 1:10

Alle kan indsende et forslag til den nye stand, men vi

•

evt. særlig samlingsdetalje i større mål

henvender os primært til studerende inden for arkitekt-,

•

evt. en rumlig tegning eller et modelfoto

design- og møbelfaget. Mindre tegnestuer, enkeltperson

•

virksomheder eller andre er også velkomne til at indsende
forslag. Det er tilladt at slå sig sammen. Alle deltagere
skal være under 35 år.

KONKURRENCESPROG
Aflevering kan foregå på dansk og engelsk.
Programmet forefindes kun på dansk.

KONKURRENCEUDSKRIVER
Arkitekter Uden Grænser
Global Platform, 4. sal
Fælledvej 12
2200 København N
Kontaktperson:
Sekretær John Christian Svane
Mobil: +45 2929 1545
E-mail: jcs@arkitekterudengraenser.dk
I samarbejde med:

Arkitektkonkurrencerdk ApS
Hyldegårdsvej 7
2920 Charlottenlund
Kontaktperson:
Konkurrencerådgiver Anne-Mette Bølling, arkitekt maa,
Mobil: +45 2424 7049

en oplistning af materialer med en budgetpris, så det
sandsynliggøres, at projektet kan realiseres indenfor
det fastsatte beløb.

ØKONOMI
Standen skal kunne realiseres inden for en budgetramme
til materialer på kr. 9.000,- inklusive moms.

INDLEVERING
Dit forslag skal sendes som pdf, da vi gerne vil have, at
bedømmelsen foregår anonymt:
1. Forslaget: pdf med A3-ark og en tilfældig valgt
5-cifret talkode på alle ark.
2. Navneseddel: Fulde navn, adresse, e-mail, mobil
nummer og samme 5-cifrede talkode som på
forslaget. Ved forslag med flere medvirkende skal
det anføres, hvem der har ophavsret til forslaget, og
hvem der eventuelt har medvirket som medarbejder,
konsulent eller rådgiver uden andel i ophavsretten.
Desuden angives holdets kontaktperson.
Du bedes maile dit forslag til os på: Konkurrence@arki
tekterudengraenser.dk.
Vi skal modtage dit forslag senest d. 21. august kl. 12.00.
Vi sender dig en mail om, at vi har modtaget dit forslag.

E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk
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BEDØMMELSE

Juryen har fokus på:

Jury

•

at standen udstråler AUGs mission.
Se www.arkitekterudengraenser.dk/om-aug/

De indkomne forslag vil blive bedømt af en jury bestå
ende af:

•

at standen har blikfang

Anton Ryslinge, arkitekt, cand.arch., formand for AUG,

•

at ideen er realistisk og mulig at udføre i praksis

formand for Jury

inden for tidsplanen

Mette Lange, arkitekt MAA, fagdommer

•

at standen kan realiseres inden for budgettet.

Tom Danielsen, arkitekt MAA, AUG
Jonas Laursen, ingeniør, AUG.

Udskriver forbeholder sig ret til ikke at udpege en
vinder, hvis der ikke er nogle af de indkomne forslag,

Rådgiver for juryen

der kan realiseres.

Edward av Kák, bygningskonstruktør, TRAEMEAK.

PRÆMIE
Juryens sekretær

Førstepræmien er, at vinderen får realiseret sin stand og

Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver, Arkitektkon

får sit navn påskrevet og nævnt i alle sammenhænge,

kurrencerdk

som standen er på.

John Christian Svane, sociolog, AUG.

RETTIGHEDER
Vi kommer med en skriftlig begrundelse for udpegning

Ophavsretten til et konkurrenceforslag tilhører forslags

af vinderen, men vi har desværre ikke ressourcer til at

stilleren. Konkurrenceudskriver, Arkitektkonkurrencerdk

give skriftlige vurderinger af alle forslagene.

og tredjepart har ret til at offentliggøre forslagene i f.eks.
tidsskrifter og på nettet. Ved offentliggørelse vil forslags

Alle forslag udstilles på vores hjemmeside.

stillers navne blive nævnt.

BEDØMMELSESKRITERIER

TAVSHEDSPLIGT

Ideerne til en ny stand til Arkitekter Uden Grænser på

Vent med at fortælle noget, til standen vises på Building

Building Green vil blive vurderet på forslagets samlede

Green.

evne til at opfylde visionen og de ønsker og krav, der er
beskrevet.

OFFENTLIGGØRELSEN
Vi offentliggør navnet på vinderen til Building Green i
Forum november 2018. Vinderen vil få lejlighed til selv
at præsentere sit design.

TIDSPLAN

TIDSPLAN
Konkurrencen udskrives

21. juni 2018

SOMMERFERIE

uge 27-30

Konkurrenceforslagene indsendes

21. august

Forslagene granskes og efterregnes

uge 35+36

Møde i juryen

03. september

Dommerbetænkningen er færdig

12. september

Vinderen vil blive ringet op

uge 37

Møde om produktionstegninger med vinderen

17. september

Produktion igangsættes

18. september

Værkstedsmøde med vinderen

28. september

Værkstedsmøde med vinderen

05. oktober

EFTERÅRSFERIE

uge 42

Montering og opsætning m.m.

uge 43

Diverse justeringer

30. oktober

Building Green, navnet på vinderen annonceres

31. oktober

BETINGELSER | KONKURRENCEPROGRAM | EN UDSTILLINGSSTAND | 7

ARKITEKTER UDEN GRÆNSER
Global Platform, 4. sal
Fælledvej 12, 2200 København N
www.arkitekterudengraenser.dk
Tom Danielsen, arkitekt maa, projektleder
SPONSORER
Dette miniprogram og faciliteringen af konkurrencen
er sponsoreret af ARKITEKTKONKURRENCERDK.
Arkitekt maa Mette Lange deltager i bedømmelsen.
Tegnestuen Jens V. Nielsen har sponsoreret layout af program.
Edward av Kák, TRAEMEAK producerer vinderstanden.

