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VELKOMMEN TIL FAGDAG
NLA
Agder
ønsker
til Kristiansand og
«bevegelse».

dere
årets

velkommen
fagdag –

Temaet for dagen er valgt med bakgrunn i en økende
bevissthet omkring folkehelsearbeid og spesielt med
henblikk på forebyggende helse. Attraktive byrom,
gangveier og rekreasjonsområder er viktige i det
forebyggende helsearbeidet for alle alders- og
funksjonsgrupper.

Aquarama

Parkour i Kristiansand

Fagdagen blir arrangert i Kilden teater- og
konserthus i Kristiansand. Kilden er hjem for
Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera
Sør. Sammen med Kulturdriften og Kilden Konferanse
skal Sørlandets kulturelle kraftsentrum sørge for
berøring og begeistring i bredde og kvalitet.
Kilden Teater- og Konserthus ligger på Odderøya
i Kristiansand, rett ved siden av Fiskebrygga –
i innseilingen til Kristiansand havn. Med et
bruttoareal på 16500 kvadratmeter skal det godt
gjøres å ikke legge merke til dette signalbygget for
kultur på Sørlandet.
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NLA

PROGRAM FREDAG
08:30 - 09:30 Registrering/vrimling
09:30 - 09:45 Velkommen til Kilden teater- og konserthus
Teatersjef Ingrid Forthun, Kilden
10:00 - 10:20 Fra folkepark til folkehelse i Kristiansand
Teknisk direktør/sivilarkitekt MNAL Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
10:20 - 10:50 Uterommet som aktivitetslandskap
Architect M.A.A. Urban planner Bianca Hermansen, Centre for Sports and
Architecture, The Royal Danish Academy of fine Arts School of Architecture
Copenhagen

13:30 - 14:30 Befaring
Strandpromenaden – Aquarama

FAGDAG

2013

14:30 - 15:15 Designing our cities for people and their movements
Urban mobility expert and CEO Mikael Colville Andersen, Copenhagenize
Design Co

15:15 - 15:35 Helsefremmende byplanlegging
Landskapsarkitekt MNLA/Byplanlegger Michael Fuller-Gee, Arendal kommune
15:50 - 16:10 Skoleparken i Seljord
Landskapsarkitekt MNLA Tone Telnes, Feste Grenland AS

11:10 - 12:00 Operative Tactics		
Landscape architect Thierry Kandjee & architect/urban designer Sébastien
Penfornis, TakTyk, Paris

16:10 - 16:30 Barns bevegelse - vårt ansvar
Førsteamanuensis Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder, Institutt for
folkehelse, idrett og ernæring

12:00 - 12:30 Visjoner om bevegelse
Fakultetsdirektør/politiker Jan Oddvar Skisland
Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag/Politiker

16:30 - 17:00 Dagen i dag
Lege og multikunstner Jan Vincents Johannessen.

12:30 - 12:45 Aquarama - Bystranda i ny drakt
Landskapsarkitekt MNLA Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak, Arendal

17:00 Avslutning

12:45 - 13:30 Lunsj
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Teatersjef ved Agder teater

INGRID FORTHUN
Teatersjef ved Agder teater

INGRID FORTHUN

Forthun er utdannet sceneinstruktør fra Statens
Teaterhøgskole 1995-98 og har bakgrunn som musiker
med hovedfag i musikk fra UiO, Institutt for Musikk
og Teater, og lærer (Elverum Lærerhøgskole). Hun
har grunnfag i Medier og kommunikasjon (UiO) og har
arbeidet for flere aviser som frilansjournalist.
Hun har tidligere arbeidet som frilans sceneinstruktør
og har skapt forestillinger ved bl.a. Nationaltheatret,
Det Norske Teatret, Rogaland Teater, Teater Ibsen
og Hedmark Teater. Hun har hatt regiansvar for flere
Rikskonsertproduksjoner og vært tilknyttet Operaen i
Kristiansund, samt Den Norske Opera & Ballett og har
regissert for NRK Radioteateret.
For Agder Teater/Opera Sør/Kilden Teater- og Konserthus
har hun blant annet regissert flere forestillinger.
Ingrid Forthun har ellers virket som høgskolelektor
ved Norges Musikkhøgskole og Statens Teaterhøgskole
(KHiO), skuespillerlinjen.
Hun var i 5 år kunstnerisk leder for Norsk Kulturskoleråds
Kreativt
oppvekstmiljø-prosjekter
(KOM).
Ingrid
Forthun er sammen med Rolf Gupta, kunstnerisk leder
for Opera Sør.
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RAGNAR EVENSEN

Evensen er sivilarkitekt med fordypning i byplanlegging
og har erfaring fra veiplanlegging i Statens vegvesen,
konsulentvirksomhet og kommunal planlegging.
Han har siden 2006 vært teknisk direktør i
Kristiansand kommune, der han har det overordnede
ansvaret for byutvikling, infrastruktur og kommunale
bygg og eiendommer. Teknisk direktør er en del av
kommunens toppledergruppe og møter fast i alle politiske
utvalg der byutvikling og kommunalt eierskap avklares.
Ragnar skriver fast under spalten «byplaner» i
regionavisen Fædrelandsvennen og er spesielt opptatt av
at Kristiansand skal utvikle seg som landsdelshovedstad,
universitetsby og et attraktivt sted å etablere seg for
næringsliv og nye beboere.
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BIANCA HERMANSEN

Hermansen er byplanarkitekt. Hun har en Ba i Urban Design
og en Ma i Landskabsurbanisme. Siden sin avgang har
Bianca arbeidet som urban designer hos Gehl Architects;
hvor hun har arbeidet både nasjonalt og internasjonalt
med bylivs- og byromsanalyser, byromsprogrammering og
generell masterplanning. Pt. arbeider Bianca på et Phdprosjekt hos Center for Idræt og Arkitektur ved Det
Kongelige Kunstakademi Arkitektskole rundt mulighetene
for å facilitere fysisk aktivitet som en integrert del
av bylivs- og byromsplanleggingen.
Bianca har særlig ekspertise innenfor demokratisk
design og demokratisk byutvikling. Hun er ekstern
lektor ved DIS Købehavn, underviser ved LIFE, Københavns
Universitet samt Master Instructor ved University of
Washington, Seattle.
Bianca er en aktiv foreleser og foredragsholder omkring
emner som urban levedyktigeht, sosial bærekraft,
folkehelse i byplanleggingen, urban kroppskultur og
bykultur generelt.
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Taktyk
Kontoret har fått flere priser for landskapsarkitektur,
blant annet fra franske departementer i 2005-2006 og i
2010. Under Biennalen i Barcelona i september 2012, ble
kontoret tildelt den høythengende Topos Award.
Sébastien Penfornis, (født 1973) er arkitekt, urban
designer og gjesteforeleser. Han er for tiden daglig
leder for kontoret som holder til i Paris.
Thierry Kandjee, (født 1973) er landskapsarkitekt,
foreleser, forlegger og rådgiver og bor i Brussel.
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THIERRY KANDJEE, SÉBASTIAN PENFORNIS

Taktyk er et internasjonalt tverrfaglig arkitektkontor som driver med byutvikling både på et praktisk
og teoretisk plan, via forskning, design studio,
publikasjoner og kunstinstallasjoner. Arbeidsfeltet er
byen i vid forstand, fra spredt til kompakt urbanitet.
Kontoret tar oppdrag som leder, kurator og formidler av
komplekse transformasjonsprosesser i krysningspunktet
mellom landskap, infrastruktur og byrom. Prosjektene
spenner over utformingen av offentlige rom, strategisk
planlegging,
urban
fornyelse,
postindustrielle
landbruksscenarier, og framtidsstudier i og utenfor
Europa.
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Skisland
Agder.

er
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ved

Universitetet

i

Han er utdannet cand.theol og har hovedfag fra Norges
idrettshøyskole. Han har tidligere vært høgskolelektor
i Idrettsvitenskap, dekan ved fakultet for Helse- og
idrettsfag, UiA, leder for allmennlærerutdanningen,
ordfører i Kristiansand 2003-2007, og adm. dir. i Start
Toppfotball.
Han har i 2 perioder vært medlem av Statens råd
for fysisk aktivitet, og har utgitt publikasjoner
innen fysisk aktivitet og skole. Han er styremedlem
Friluftsrådenes Landsforbund og leder for havnestyret
i Kristiansand.
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Landskapsark Asplan Viak
Han har erfaring bl.a. fra en rekke tettsteds- og
byutviklingsprosesser på Agder og er ansvarlig for
uteanleggene ved noen av de større utbyggingene på
Sørlandet i dag som bl.a. nyåpnede Arendal idrettspark,
Buen kulturhus i Mandal og nye Aquarama i Kristiansand.
Sentralt i prosjektene ligger et fokus på aktivitet
med et sosialt, uorganisert og ikke-konkurransebasert
tilsnitt. Målet er å favne alle – også de inaktive.

ESPEN EVENSEN REINSFJORD
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ESPEN EVENSEN REINSFJORD

Reinfjord er utdannet landskapsarkitekt fra Norges
Landbrukshøgskole fra 2000. Han har vært ansatt
som prosjekterende landskapsarkitekt i Bjørbekk &
Lindheim AS i Oslo fram til 2007, flyttet så til
Arendal og er dag leder for landskapsgruppa i Asplan
Viak Arendal/Kristiansand.
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MIKAEL COLVILLE ANDERSEN

Colville-Andersen er en dansk-kanadisk filmskaper,
fotograf og spesialist på urban mobilitet. Han er kjent
som Danmarks sykkelambassadør og er daglig leder for
rådgiverfirmaet Copenhagenize Design Co.
Colville-Andersen og hans team driver rådgivning innen
sykkelplanlegging, infrastruktur og kommunikasjonsstrategier for byer verden over. Han bruker sin
markedsføringsekspertise på kampanjer som skal fremme
sykling både som kultur og som transportmetode for et
bredt publikum, dette i supplement til de eksisterende
sykkel-subkulturer, ikke minst hans eget Cycle Chickonsept. Han blir ofte brukt som foredragsholder om
sykkelkultur, urbanisme og livskvalitet i byer. Han
er internasjonalt kjent og har fått tilnavn som The
Sartorialist on Two Wheels av The Guardian, og The Pope
of Urban Cycling av La Presse.
I tillegg får han tid til å være filmregissør, fotograf
og blogger, se blant annet Copenhagenize.com blog og
The Slow Bicycle Movement på Facebook.
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MICHAEL FULLER-GEE

Fuller-Gee er landskapsarkitekt og urban designer, Dipl
LA, M.A. (urban design). Han jobber nå som byplanlegger
i Arendal kommune.
Han har tidligere arbeidet som sjefsarkitekt i Husbanken
Region sør, som ass. professor på UIA Grimstad og på
UMB Ås. Han har vært gjesteprofessor på University of
Cape Town i Sør Afrika.
Fuller-Gee er involvert i byutviklingsprogram i EU
og engasjeres mye som ekstern hjelp i forskjellige
byutviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.
Fuller-Gee er en etterspurt foredragsholder innen
samfunnsplanlegging. Hans foredrag treffer et behov
for å se fremtidens løsninger for barn, unge og eldre
i et større perspektiv, og utfordrer politikerne til å
ta tydeligere politiske grep som fremmer folkehelse og
mer bærekraftige løsninger.
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TONE TELNES

Telnes er utdannet landskapsarkitekt fra Norges
landbrukshøgskole 1992, med ett års studie ved Det
kongelige danske kunstakademiets Arkitektskole i
København.
Hun er medeier og ansatt i Feste Grenland AS. Hun jobber
med stedet som utgangspunkt, og dette ses tydelig i det
kreative resultatet.
Telnes jobber konseptuelt med tydelige referanser
til et enkelt nordisk uttrykk. Gjennom oppvekst og
erfaringer har hun en naturlig interesse for soger og
fortellinger om folk og landskap. Hun har bl.a. vært
sentral i utviklingen av stedsutviklingsprosjektet
«Seljord og sogene». Prosjektet har fått internasjonal
oppmerksomhet og er som det eneste norske prosjektet
presentert i den europeiske landskapsarkitekturboka
«In touch» (juni 2012).
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MERETE LUND FASTING

Lund Fasting arbeider ved Universitetet i Agder med
bevegelse og friluftsliv. Hun har studert ved Norges
Idrettshøyskole og disputerte ved NTNU på temaet barns
lek i mars 2012.
Lund Fasting er opptatt av hvilke muligheter barn har
for lek ute i sitt nærmiljø og i skole og barnehage.
Hun er opptatt av at det vi må tilrettelegge for gode
muligheter til bevegelse for barn;
Bevegelse er ikke bare viktig, men bevegelse er en fryd
og en glede for barn. ved å gå, hoppe, løpe, sykle og
mestre bevegelsene utendørs og i natur kan en oppleve
at en er levende. Dette handler om bevegelsesglede. Det
er kroppslige konsentrasjon og mestring, kunnskapen
sitter i kroppen! Det at vi i har ulike årstider gir
oss store variasjoner i forhold til muligheter til
bevegelse.
Merete har holdt en rekke kurs om astma i hverdagen og
innenfor friluftsliv. Hun er forfatter av boka «Pust!»
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Johannessen er en av Norges fremste multikunstnere.
Hans kunstneriske virkefelt omfatter maleri, grafikk,
fotografi, glasskunst, film, design, bøker, poesi og
musikk.
Johannessen er lege, har medisinsk doktorgrad og er
professor i medisin. Han har skrevet vitenskapelige
artikler og bøker innen medisin. Videre er han
æresdoktor og æresprofessor ved flere universiteter og
æresmedlem av vitenskapelige akademier. Han har mottatt
en rekke norske og utenlandske priser, dekorasjoner,
hedersbevisninger og æresmedlemskap. Johannessen er og
har hatt en rekke styre- og rådsverv innen kunst og
kultur.
Hans mest kjente bok er ”Kunsten å leve” som var
illustrert av hans venn og læremester Jakob Weidemanns
og som snart har solgt 200 000 eksemplarer i Norge.
Johannessens fotografier har vært publisert i flere
tidsskrifter. Johannessens malerier, grafikk og glasskunst har utsmykket en lang rekke statlige og private
institusjoner og hoteller og han har hatt en rekke
separatutstillinger i Norge og utlandet.
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Sørlandet
kunstmuseum

PROGRAM LØRDAG

3.
Aquarama

09:00 - 13:30 Årsmøte på Clarion Hotel Ernst
Food
Asylum

1.
Årsmøtet
Clarion Hotel Ernst

2.
Tangen
- ny bydelspark

13:45 - 14:45 Lunsjbuffet
14:45 - 15:15 Uformell byvandring fra hotellet langs Strandpromenaden til
Tangen og Aquarama
15:15 - 16:15 Bad – Spa – Badstu –Velvære - Hvile i liggestoler med utsikt
over byfjorden (ta med badetøy)

Turmuligheter
på Odderøya
Kilden

16:00

Mat i caféen på Aquarama for de som ønsker det
Alternativt kulturtilbud for de som ønsker det (se motsatt side)

19:00

Felles måltid på Food Asylum i Markensgate 9 for de som
ønsker det

På Kilden er det konsert med Kristiansand Symfoniorkester og
Kristiansand solistensemble kl. 15-16: Symfonisk lørdag.
http://www.kilden.com/arrangement/symfonisk-lordag-2
På Sørlandets kunstmuseum er det Foredrag ved Jan Henrik
Munksgaard kl. 14-15: Kvadraturen – Kristiansands viktigste
kulturminne.
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