“Min
verdensarv”
Fire spændende foredrag
på Nyborg Slot. Efterår 2013.

Min verdensarv er overskriften på en større satsning i
Nyborg, der har inkluderet en udstilling, bogudgivelse
og workshops. Formålet har været at stille skarpt på
arbejdet med de mange bevaringsværdige bygninger
inden for rammerne af den gamle kongeby Nyborg,
som der arbejdes på at gøre til en værdig kandidat til
at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Det er
lige fra arbejdet med kulturarven historisk og politisk
til det helt nære i den daglige vedligeholdelse af de
huse som folk bor og lever i. Foredragene sætter spot
på disse emner på en mere generel baggrund.

Foredragsrække i Riddersalen
på Nyborg Slot, kl. 19.30-21
Billetter købes på www.nyborgbibliotek.dk/arrangementer
Arrangeret i fællesskab af Nyborg Kommune,
Nyborg Bibliotek og Østfyns Museer.

26. september. Arkitekt Kristian Isager (Isager
Arkitekter ApS) vil fortælle om de spændende udfordringer der ligger i at udvikle kulturarven som
ressource gennem nybyggeri i forbindelse med
fredede områder og bygninger.
3. oktober. Museumsinspektør Ellen Warring
(Odense Bys Museer) vil fortælle om kulturarven
repræsenteret af landbebyggelser i både det åbne
land og landsbyerne.
24. oktober. Afdelingsleder Mette Ladegaard
Thøgersen (Østfyns Museer) og planlægger Liz
Holst Kaysen (Nyborg Kommune) vil fortælle om
arbejdet med udviklingen af en strategisk kulturarvsmasterplan for Nyborg by og kulturlandskabet
omkring den, som skal synliggøre fortællingen om
Nyborg som Danmarks Riges Hjerte.
31. oktober. Per Godtfredsen (tidligere arkitekt
for Helsingør Kommune) og Søren Vadstrup
(arkitekt og lektor ved center for bygningsbevaring
RAADVAD) vil som repræsentanter for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
tale om skiltning og butiksfacader i bymidten
samt bygningsbevaring med de klassiske materialer
og metoder - herunder vinduer, døre, facader og
facadefarver.

Pris pr. foredrag 65 kr.
Alle fire for 200 kr.

Kontakt: Nyborg Slot • Slotsgade 34 • 5800 Nyborg • 65310207
www.nyborgslot.dk • www.danmarksrigeshjerte.dk
og følg os på facebook.

