
 

Torsdagen den 19 november samlas över 800 av 

Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, byggare, 

opinions-bildare, ministrar, politiker och studenter 

i Aula Medica där inbjudna talare från Sverige 

och världen sätter strålkastarljuset på de hetaste 

arkitektur- och samhällsfrågorna just nu. 

Arrangören Sveriges Arkitekter bjuder in till 

Nordens största mötesplats för branschsamtal 

och debatt med Karin Adelsköld som konferencier. 

På kvällen delas några av branschens tyngsta 

priser ut, bland andra Kasper Salin-priset, Guld-

stolen och det nyinstiftade Villapriset. Ett fåtal 

åhörarplatser finns tillgängliga för press. 

Tid: 19 november 10.00–17.00

Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Solna 

Programpunkter, ett urval:

10.10–10.35  

Londonbaserade Assemble, det första arkitekt-

kontoret att nomineras till det prestigefulla 

Turnerpriset, berättar om projektet Granby Four 

Streets i Liverpool där de tagit medborgardialog 

till en helt ny nivå.

11.00–11.30   

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, 

och Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer 

Larsson, särskild utredare för Gestaltad Livsmiljö 

– en ny politik för arkitektur, form och design, 

talar om resultatet från utredningen. 

13.15–13.50  

Alejandro Aravena, chilensk arkitekt och kurator 

för Biennalen i Venedig 2016, talar om temat för 

biennalen, Reporting From the Front, och hur 

arkitekter kan påverka och förbättra människors 

levnadsvillkor.

14.15–14.40  

Joel Sanders, arkitekt från New York, berättar 

om sitt uppdrag att inreda de nya utställnings-

salarna på Nationalmuseum.

15.30–15.55  

Arkitekten Mia Hägg, idag verksam i Frankrike, 

presenterar arbetet med ”social housing” i Paris 

där hennes kontor byggt bostadslägenheter 

ovanpå stadens längsta lagerbyggnad.

För pressackreditering, vänligen kontakta 

Elin Östblom

Trendgruppen PR 

08 23 00 21/073 515 70 27

Ange i ditt svar om du deltar i heldagsprogram 

eller vid utvalda föreläsningar.

För bokning av intervjuer med talare och nomi-

nerade eller övriga frågor, vänligen kontakta 

Elisabet Näslund

Sveriges Arkitekter

08 505 577 34/076 136 77 33

Mer info och samtliga programpunkter.
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