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løsningsorienterede 
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internationale 
keynotes, netværke 
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byggeri og byudvikling 
og være med til at 
diskutere og udvikle 
løsninger på fremtidens 
samfundsudfordringer 
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Til RISING Exchange Conference adresserer vi nogle af 
de mest aktuelle globale samfundsudfordringer, som 
fremkommer af bl.a. urbanisering, digitalisering og 
kilmaforandringer. Vi samler en lang række af de vigtigste 
aktører inden for arkitektur, byggeri og byudvikling for 
sammen at sætte fokus på, hvordan vi kan bidrage til en 
bæredygtig udvikling af vores byer og samfund.

Bliv inspireret af flere end 20 keynotes
Som deltager på konferencen kommer du til at opleve den 
hollandske designer, Daan Roosegaarde, som bl.a. står bag 
smogsugende skulpturer, der renser luft i kinesiske storbyer, 
antropolog Tinna C. Nielsen, der af World Economic Forum er 
udpeget som Young Global Leader, og adfærdsøkonom John 
Thackara, der ikke bare har et bud på, hvordan en bæredygtig 
fremtid ser ud, men også hvordan verden kan opnå den. 

Til RISING Exchange indtager de sammen med konferencens 
andre keynotes scenen for at dele deres bud på, hvad der skal til, 
for at design, arkitektur, byggeri og byudvikling kan være med 
til at løse fremtidens samfundsproblemer. Begivenhederne på 
konferencens scene moderes af Nynne Bjerre Christensen, kendt 
fra bl.a. Deadline på DR2. 
 
Deltag i løsningsorienterede workshops
Udover at blive inspireret af hovedtalerne kan du som deltager 
indtage en aktiv rolle i konferencens Playgrounds. Det er 
workshops, hvor deltagerne sammen med relevante keynotes 
diskuterer og udvikler løsninger på helt konkrete udfordringer 
inden for emner som f.eks. klimasikring og håndtering af vand, 
cirkulær økonomi, udvikling af affolkede landområder, design, 
aktivt medborgerskab og inklusion.   

Konferencen vil finde sted i Den Rå Hal på Godsbanen, 
som bliver transformeret af Raumlabor. Her gentænker de 
konferencefaciliteters traditionelle udformning og skaber et miljø, 
som fremmer interaktion mellem konferencedeltagerne.   

RISING Exchange Conference er en del af arkitekturbiennalen 
RISING Architecture Week, som udover konferencen består af 
events og udstillinger om arkitektur fra d. 11. – 15. september i 
Aarhus. RISING Architecture Week er arrangeret af  
The Architecture Project. 

Se hele programmet og læs mere om begivenheden her: 
risingarchitecture.dk

https://www.eventbrite.com/e/daan-roosegaarde-nl-tickets-33390980321
https://www.eventbrite.com/e/tinna-c-nielsen-dk-tickets-33391298272
https://www.eventbrite.com/e/john-thackara-uk-tickets-33391316326
https://www.eventbrite.com/e/john-thackara-uk-tickets-33391316326
https://www.eventbrite.com/e/raumlabor-de-tickets-33440070150
http://risingarchitecture.dk


Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde)

Daan’s innovative designs udforsker og implementerer 
teknologiske løsninger. I sin keynote vil han dele sine bud 
på, hvordan design skal gøre sig gældende i en verden, der 
konstant forandrer sig.   

Tinna C. Nielsen (Young Global Leader, WEF)

Tinna er antroplog, innovatør og 
adfærdsøkonom, og hun har en stærk tro på, 
at inklusion kan løse flere af vores samfunds 
store udfordringer.  

John Thackara
Den inspirerende adfærdsøkonom og 
bæredygtighedspioner vil diskutere, 
hvordan affolkede landområder kan 
drage nytte af urbaniseringen. 

Jan Gehl (Gehl)

Rob Adams (City of Melbourne)

De anerkendte og erfarne byudviklere går 
sammen på scenen for at diskutere, hvilke 
muligheder og udfordringer urbaniseringen 
bringer til byudvikling. 

Shajay Bhooshan (Zaha Hadid Architects)

En af Zaha Hadid Architects førende eksperter inden 
for digital produktion og udvikling af arkitektur vil 
dele sine bud på, hvordan arkitekter kan udnytte 
den digitale fremtid til at løse samfundsmæssige 
udfordringer. 

Raumlabor
De kreative og aktivistiske 
arkitekter fra Berlin vil holde en 
keynote om, hvordan mennesker 
kan leve sammen i fremtiden. 

Keynotes
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Yderligere information

Billetpriser (ekskl. MOMS):

Almindelig billet:   
Startups:     
Studerende:    

Medlemmer af The Architecture Project 
deltager uden beregning.

www.risingarchitecture.dk

Partnere:

Arrangeret af:

1495,- 
495,-
225,-
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