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Spændende aktiviteter på Odense Architecture Festival 2019
Foto: Flemming Wedell

Odense Architecture Festival slår 6.-14. april dørene op for et
sandt overflødighedshorn af spændende og inspirerende arrangementer. Her kan du både finde rundvisninger, debatter, foredrag og filmarrangementer mm. I år der et særligt fokus på
Baushaus i anledning af bevægelsens 100 års jubilæum.

Odense Byforening er medarrangør på debatten: ”Hvilken slags
arkitektskole skal Odense have?” I panelet sidder Anders
Bundsgaard, adm. direktør i ODICO, Lars Bent Petersen, rektor
ved Det Fynske Kunstakademi, Jens Meyer, prorektor ved UCL,
Mikkel Kragh fra SDU og formand for Byforeningen for Odense
Sharon Fisher.

Du kan finde det samlede program ved at klikke her eller ved at
besøge festivalens hjemmeside: http://cafx.dk/odense/.
Debatten foregår tirsdag, d. 9. april, kl. 19-21 i loungen ved
University College Lillebælt.

Oplev de nyrenoverede havnemøller
Ejendomsselskabet Olav de Linde har ofte renoveret bygninger i Odense både med
en nænsom hånd og et fint blik for de historiske og æstetiske værdier.
Nu har Odense Byforening fået mulighed for at besøge et af selskabets seneste skud
på stammen: De gamle havnemøller på Odense Havn. Søren Gørup Christiansen,
der er afdelingsdirektør hos Olav de Linde, vil vise rundt og fortælle om deres øvrige
planer på Odense Havn.
Vi mødes ved havnekajen foran bygningen (Møllekajen 7-11), onsdag, d. 10. april
2019, kl. 15.00. Pris er 20 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til Jens Ulrik Rasmussen, mail: jens.ulrik@live.dk eller tlf. 29 85 48 17.
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Peter Olesen: Stille Odense
Peter Olesen er journalist, forfatter og debattør og har i en lang årrække beskæftiget sig med arkitektur, æstetik og
bygningsbevarelse. Der er reception i anledning af hans nye bog, Stille Odense, hvor han indbyder dig til en pause
fra stress og jag ved et af Odenses mange stillesteder, d. 3. april kl. 16.00-17.30 i Historiens Hus, Klosterbakken 2,
5000 Odense C. Borgmesteren og Peter Olesen vil sige et par ord, og der vil blive budt på lidt godt til ganen.

Generalforsamling 2019
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen den 29. april. Her holder Odense Byforening nemlig generalforsamling kl. 19 - 22 Oplysninger om sted og øvrigt indhold bliver oplyst senere sammen med den officielle indkaldelse.
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