
Bli med å bygg i Bjørvika!

TRESTYKKER 2012
 
Bjørvika - Tomt B14 - 30 arkitektstudenter - 3 arkitektskoler - 3 ukers workshop

TreStykker 2012 er en uavhengig workshop, i regi av arkitektstudenter ved AHO, for de tre arkitektskolene i Norge: Master i Arkitektur ved NTNU, Bergen Arkitektskole 
(BAS), og Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO). I år holdes workshopen for første gang i Oslo, men den har tidligere vært arrangert med stor suksess i Trondheim i 2004, 
2005 og 2011. 

Tomt B14 er en eksponert og sentral tomt i Oslos mest profilerte nabolag. TreStykker 2012 tar sin inspirasjon fra turistveiprosjektene rundt om i landet og ønsker, 
gjennom relativt enkle arkitektoniske grep, å forbedre tilgjengeligheten til Oslofjorden.  I hovedsak vil prosjektet bestå av utarbeiding av sti og brygge/kai. Et av 
hovedmålene for workshopen er å knytte sterke bånd til næringslivet og la studentene stifte bekjentskap med nye og innovative materialer og produksjonsmetoder. Vi 
studenter tar selv ansvar for å lede prosjektet fra konsept til detaljering og oppføring. TreStykker ønsker - gjennom å skape levende og god arkitektur i det offentlige 
rom - å markere arkitekturstudentene som en aktiv og evnet ressurs. Workshopen håper å gi grobunn for økt samarbeid mellom studenter og yrkeslivet. 

TIDSPLAN:
30. mars til 3. april (påskeuken):  Design og planlegging med veiledere fra anerkjente arkitekter bl.a. Børre Skodvin og Tyin Tegnestue. (Program vil komme senere).
23. juli til 4. August:     Bygging under kyndig veiledning.

Alle deltakere må være med i begge periodene.

TreStykker ordner med overnatting til de som trenger det .

For mer informasjon angående prosjektet se denne linken:
http://www.trestykker.com/trestykker2012.pdf 

For å søke må du:
- sende inn et motivasjonsbrev som forklarer hvorfor du har lyst til å være med på TreStykker 2012. Fortell hvilket år du går i og om du har noen relevant erfaring fra 
byggeplass eller lignende.
- binde deg til de 3 ukene som workshopen varer

Det er satt av 10 deltager plasser til hver skole og ved stor interesse vil det bli loddtrekkning om plassene. Utvelgelse av deltagere vil skje den 31. januar. Har du fått 
plass får du vite det innen 1. februar!

Vi oppfordrer folk fra alle årskurs til å søke!

SØKNADSFRIST:  30. JANUAR
Søknad sendes til:     mail@trestykker.com

Har du noen spørsmål angående prosjektet eller søknadsprosessen ta gjerne kontakt med Magnus på 97983927 eller send en liten epost til mail@trestykker.com

Bli med. Meld deg på. Kom, tegn og bygg. Denne muligheten får man ikke to ganger! 

Med store smil,
TreStykker 2012

Aleksander, Magnus, Mattias, Ona og Åsa

www.trestykker.com
http://www.facebook.com/pages/TreStykker-2012/104305559681312
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