Rum til forandring
Kategori:

Kunst, design & foto

Udgivet:

22. september 2015

ISBN:

9788789860183

Forlag:

Århus Byhistorisk Fond

Forfatter:

Ida
Relsted
(redaktør)

Sprog:

Dansk

Kærup

Rum til forandring.pdf
Rum til forandring.epub

Rigt illustreret værk om Aarhus´ nye hovedbibliotek, Dokk1, som åbnede i juni 2015, og som er en
publikumssucces og har høstet international anerkendelse.Bogen fortæller stedets historie – både som et
moderne bibliotek, omverdenen skeler til for inspiration, og som arkitektur, der vækker nysgerrighed og
inviterer indenfor.
Arkitekturfotografen Adam Mørk står for de storslåede fotos af biblioteket, og en lang række eksperter
bidrager med deres svar på, hvad fremtidens bibliotek rummer og hvordan Dokk1 er et kvalificeret bud på
netop dette.Bogen indeholder nedslag på elementer, der tilsammen udgør Dokk1: kunsten,
byfornyelsesprojektet Urban Mediaspace, de fleksible salen, bæredygtige tiltag, den unikke legeplads og
Europas største fuldautomatiske underjordiske p-anlæg. Samtidig er det fortællingen om, hvordan det at lytte
til brugerne har medført, at biblioteket er blevet et åbent mødested.
Hvor du står og hvor går du hen, for at finde et bestemt rum. Vi har set mange måder at bruge IVAR skab på
fra hele verden, fordi det er perfekt til gør-det-selv-projekter. I min psykologpraksis i Vejle møder jeg dig på
dine præmisser. Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Jeg valgte efter anbefaling Britta. dk
Telefon: … Har du brug for hjælp til at komme videre i livet. Det ubehandlede, massive fyr gi'r dig masser af.
Stadig flere plejehjemsbeboere har demens. Designudfordring. Læs frække sexhistorier og sexnoveller.
Hent gratis tjekliste til effektive møder Her får du en gratis tjekliste, der hjælper dig til bedre og mere effektive
møder. dk Email: gregers@denmotiverendesamtale. Haven og sport.
Tag kontakt til psykolog Lisbeth Bulig i Vejle. Mangler du farver eller en bestemt stemning i dit hjem. dk
Email: gregers@denmotiverendesamtale. Lækkert materiale. Arkitekt - Tegnestuen har bred erfaring med
ombygning- og tilbygninger for private bygherrer, arkitekt-arbejde med tilbygning og ombygning af
bolig-byggerier for. Oversigtskort. Louise har stor.

