 16-18.9.2019סיור ראשון להמבורג
 18-20.9.2019סיור שני להמבורג

סיור ראשון
יום שני 16.9
מיקום/פעילות
פיתוח משנה מציאות  + IBAמבוא Day 1-
מפגש ויציאה ברכבת לכיוון IBA
שיחת הכרות.
Hamburg - Ministry of Environment and Energy
שיחת פתיחה והרצאה על "מגמות בהתפתחות עירונית  -בנייה ופיתוח בהמבורג"
הפסקת קפה
סיור רגלי ב  IBAבהדרכת אדר' בטינה שוןEnergy Bunker ,Global neighborhood .
(exterior only) World Commercial Park
ארוחת צהריים
סיור רגלי בפארק  INSELPARKבהדרכת אדר' נוף האחראית מטעם העיריה אווה הנזה
ארוחת ערב משותפת
יום שלישי 17.9
עירוניות בשינוי Day 2 -HAFENCITY
הליכה לאורך נהר האלבה ,פרויקט פיתוח ההגנות מהצפות של זאהאה חדיד
הפנסיטי  -פיתוח קיים ועתידי  -עם אדר' פיליפ פרונר ,עוזר מנכ"ל חברת הפנסיטי
הפסקת קפה
סיור רגלי בהפנסיטי  -עם אדר' פיליפ פרונר ,עוזר מנכ"ל חברת הפנסיטי .פיתוח קיים ומתוכנן,
פארקים ( )Lohsepark ,Baakenparkתחנות רכבת ( Elbrücken, Hafencity
)Universität
ארוחת צהריים
סיור בעיר המחסנים  ,Speicherstadtבניין הפילהרמונית וטיילת מרקו פולו
בניין הפילהרמונית  - Elbphilharmonieקומה ציבורית ,מרפסת תצפית
ערב חופשי

יום משותף לשני הסיורים
יום רביעי 18.9
מרכז ומערב העיר Day 3 -
מפגש היכרות למשתתפי הסיור השני
מסלול אדריכלי נוף
נסיעה לכיוון מערב לתחנת Klein Flottbek
ביקור בפארק ההיסטורי ג'ייניש פארק  Jenischparkבליווי אדר' נוף ד"ר יואכים שניטר
שיט חזרה לעיר במעבורת  -הסבר על ממשק העיר והנהר ,פיתוח ושימושי קרקע של בינוי/
תעשייה /נמל
מסלול אדריכלים
שימוש מחדש במבני תעשייה  -בהולמס פלייס
סיור רגלי במתחם התעשייתי לשעבר  - Bahrenpark Auto vonשימוש מחדש במפעל גז
לשעבר.
כולם יחד
ארוחת צהריים משותפת (אדריכלים ואדריכלי נוף)
סיור רגלי מ  Landungsbrückenלכיוון פארק  ,Planten un Blomenבהדרכת Eva
Henze
סיור שני
יום חמישי 19.9
עירוניות בשינוי Day 4 -HAFENCITY
הליכה לאורך נהר האלבה ,פרויקט פיתוח ההגנות מהצפות של זאהאה חדיד
שיחת פתיחה עם אדריכל מטעם חברת הפיתוח של האפנסיטי במשרדי החברה
הפסקת קפה
סיור רגלי בהפנסיטי כולל בפארקים  BAAKEN PARKו LOSHEPARKובתחנות רכבת
 ElbruckenוHafencity Universitat -
ארוחת צהריים
סיור בעיר המחסנים  ,Speicherstadtבניין הפילהרמונית וטיילת מרקו פולו
בניין הפילהרמונית  - Elbphilharmonieקומה ציבורית ,מרפסת תצפית
ערב חופשי
יום שישי 20.9
פיתוח משנה מציאות  + IBAמבוא Day 5-
מפגש ויציאה ברכבת לכיוון IBA
שיחת פתיחה והרצאה על "מגמות בהתפתחות עירונית  -בנייה ופיתוח בהמבורג".
Hamburg - Ministry of Environment and Energy
הפסקת קפה
סיור רגלי בפארק  INSELPARKבהדרכת אדר' נוף האחראית מטעם העיריה אווה הנזה
ארוחת צהריים
סיור ב - IBAבהדרכת המתכנן סבסטיאן מס
ארוחת ערב משותפת

