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HÅNDVERKEREN – FESTSALEN

HVA SLAGS SAMFUNNSPROBLEM VAR BYEN – OG HVA ER PROBLEMET NÅ?

Boligreformisme og det urbane spørsmål gjennom hundre år
– Erling Annaniassen, historiker

Film: Reformisme og det moderne landskapet
– regi: Bodil Furu, videokunstner

– manus: Anne-Kristine Kronborg, kunsthistoriker

DISKUSJON: Furu, Kronborg og Annaniassen
– ordstyrer : Ingerid Helsing Almaas, redaktør Arkitektur N

HVORDAN DANNES IDEER OM PLANLEGGING?

IFHTP and the Discourse on the Modern City Between the Wars
– Renzo Riboldazzi, arkitekturhistoriker

Norsk BOBY and the Transnational Planning Dialogue
– Michael A. Geertse, arkitekturhistoriker

DISKUSJON: Riboldazzi og Geertse
– ordstyrer : Rolf H. Jensen, byplanlegger

TRENGER VI REFORMER?

Challenges and Design for the Contemporary City – Experiences from Paris, 
Moscow and the Horizontal Metropolis
– Paola Viganò, arkitekt og urbanist

;LMGL�WGEPI�ERH�MRWXVYQIRXW�JSV�IJ½GMIRX�VIKMSREP�TPERRMRK�TSPMGMIW#�¯�0IWWSRW�JVSQ�
the Grand Paris initiative
– Denis Bocquet, byhistoriker

DISKUSJON: Viganò og Bocquet
– ordstyrer : Dag Tvilde, arkitekt og urbanist

Panel: Hva bør Norsk bolig- og byplanforening bidra med?
– ordstyrer : Sigmund Asmervik

Påmelding www.boby.no innen 10. november

FRA REFORM TIL REFLEKSJON

NORSK BOBYS 100-ÅRSKONFERANSE

OSLO MANDAG 18. NOVEMBER 2013



MÅLDOKUMENT
FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014



„Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av 
folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble 
utformet i datidens Europa. Som Europas eldste og verdens nest eldste gjeldende konstitusjon blant 
de moderne revolusjonsforfatninger, er Grunnloven i dag et samlende symbol for frihet, 
selvstendighet og demokrati.“



„Grunnlovsjubileet i 2014 skal styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle 
den skal spille i framtidens demokrati.	


Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt 
demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny 
generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne 
premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en investering for framtiden.“



  Demokrati og urbanisering
om planlegging, verdier og rettigheter i jubileumsåret for Grunnloven
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