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Midlertidige rum er ofte attraktive og populære områder i byens ellers planlagte og forudsigelige struktur. De midlertidige 
rum er karakteriseret ved, at anvendelsen af dem har en tidslig begrænsning, og at deres funktion som scene for hverdag, 
idræt, leg eller fest er åben. 

Internettets forskellige interfaces, som fx Facebook og MySpace, er virtuelle, midlertidige rum uden et færdigt program. 
Her kan brugeren bidrage med sine egne forestillinger og selv sætte scenen for sine handlinger. Kan man forestille sig 
interface som en model for det midlertidige byrum? Og hvordan overføres det til rumlige strategier i byens rum? 

På dette første inspirationsmøde tilbyder vi tre forskellige perspektiver på det midlertidige og virtuelle rum. Vi ser på 
eksisterende projekter og diskuterer, hvordan man skaber overgangen mellem det eksperimentelle, virtuelle rum og det 
realiserede rum. Vi ønsker at åbne debatten for, om byens rum kan indeholde en midlertidighed, hvor mennesker kan 
mødes i åbne fællesskaber.

Oplæg: 

Bert Mulder, informationskonsulent, bl.a. rådgiver for den hollandske regering

Bert Mulder vil tale om, hvordan man kan bruge nye teknologier som en måde at aktivere sociale miljøer. Han vil give 
eksempler på arbejdet med interfaces og web 2.0 i EU- projekter i den hollandske regering. Bert Mulder stiller spørgsmå-
let, hvordan vi i fremtiden kan bruge nye medier til at ændre livet i byens rum. (OBS: Oplæg på engelsk – diskussion på 
dansk)

Poul Broberg, idrætskonsulent i Danmarks Idræts-Forbund

Poul Broberg arbejder med Danmarks Idræts-Forbunds kommunale strategier for idrætspolitik og rådgiver om idrætspoli-
tik. Poul Broberg vil tale om idræt som en midlertidig og igangsættende aktivitet i byens rum og give eksempler på, 
hvordan kropsudfoldelse kan skabe fællesskaber og være en katalysator for byens liv. 

Henrik Harder, lektor på Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

Henrik Harder er leder af projektet Det mangfoldige byrum på Aalborg Universitet, der undersøger hvordan mennesk-
ers aktivitet i de fysiske og virtuelle rum kan være en drivkraft for det fremtidige byliv. Henrik Harder vil give eksempler 
på, hvordan man med GPS spørgeskemaer kan kortlægge menneskers adfærd og bruge kortlægningerne til at udvikle 
relationer mellem mennesker og rum.

Max. 35 pladser. 
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