Når kommunen har et mål om
at markere sig som ”et dynamisk
fællesskab med unikke
udfoldelsesmuligheder”, er det
så livskvalitet, beliggenhed eller
noget helt tredje, der er den
centrale faktor? Hvad er det helt
tredje?

Silkeborgs
ubekendte faktor

et netværksarrangement,
der udfolder muligheder
og skaber kontakter.

Byrådet har vedtaget at investere cirka 250
millioner kroner årligt i nye æstetisk smukke anlæg
og markante byudviklingsprojekter, som skal være
med til at skabe rammerne for det gode liv. Blandt
andet skal Torvet udvikles til et livligt byrum og det
unge, urbane liv skal dyrkes med en ”streetzone” i
Silkeborg by.
Men hvordan skaber vi et urbant og pulserende
byliv? Hvordan får vi udviklet byens rum til at være
et attraktivt sted at færdes og drive forretning
samtidig med, at det virker tiltrækkende på
events? Hvordan skaber vi en by, som både
fastholder og tiltrækker nye borgere, investeringer
og virksomheder?

Invitation

Vi inviterer på samtalesalon* og networking.
En samtalesalon er et fagligt sammenskudsgilde
med samtaler, der overrasker og flytter os, og som
kan skabe nye forretningsmuligheder på tværs for ildsjæle, byudviklere, forskere, erhvervsfolk og
arkitekter. Vi stiller spørgsmålene, I fører samtalen.
Temaet for salonen er Liv og Rum, så du vil støde
på samtaleemner som: Hvad er det gode liv?
Hvad kommer først rammer eller rum? Er rum
vigtige for liv?
Det kræver ingen forberedelse eller forkundskaber
at deltage. Du skal bare have lyst til at møde nye
mennesker og til at samtale med dem ud fra din
faglighed, holdninger og ideer.

Hvor og hvornår:
Torsdag den 08.09.2016 på Museeum Jorn
Gudenåvej 7, 8600 Silkeborg
Program:
17.00 — Ankomst
17.15 — Velkomst og introduktion til samtalesalonen
19.30 — Opsamling og networking
20.00 — Tak for i aften
Vi serverer lidt let til ganen. Deltagelse er gratis.
Bindende tilmelding til Signe på
smd@thearchitectureproject.dk, senest d. 01.09.2016
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