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FREDAGSØL OG PEPTALK 
OM ’ALTERNATIVE 
BOFORMER’ 

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDENS BYER?

Velkommen til åbning af den gule campingvogn 
og faglig peptalk om fremtidens behov for alter-
native boformer. Der er pres på byerne, pres på 
miljøet – og pres på mennesket. Kan vi bo og bo-
sætte os mere robust, på andre måder – og kan 
presset lettes ved at vi f.eks. bosætter os sammen 
i nye typer af fællesskaber? Under festivalen sæt-
ter Arkitektforeningen Nordjylland spot på AL-
TERNATIVE BOFORMER - kig forbi og bland dig 
i debatten, som skydes i gang med en omgang 
arkitekt-faglig peptalk!

ARKITEKTFORENINGEN NORDJYLLANDS 
GULE CAMPINGVOGN - VED UTZON CENTER

kl. 15.30
Fri entré

28.4

FJORDFART
KOM PÅ SEJLTUR MED M/S KYSTEN!

Under arkitekturfestivalen vil det være muligt at 
benytte M/S Kysten på sejladser mellem Utzon 
Center og Stigsborg Havnefront området. Fjord-
farten er et af de perspektivområder, som er 
indarbejdet i den første etape af udviklingen af 
Stigsborg-området. Fjordfarten skal være med 
til at sikre en let adgang til og fra Stigsborg og 
Utzon Center.

UTZON CENTER/STIGSBORG HAVNEFRONT 
Se sejlplanen på www.utzoncenter.dk/alafx 

Voksen 20 kr., Børn u. 15 år 10 kr.

28.4 - 30.4

ÅBEN CAMPINGVOGN - 
‘ALTERNATIVE BOFORMER’
KIG FORBI TIL EN KOP KAFFE OG EN SNAK 
OM FORSKELLIGE MÅDER AT BO PÅ

Under festivalen holder Akademisk Arkitektfor-
enings knaldgule campingvogn ved Utzon Center. 
Vi er nysgerrige på fremtidens alternative bofor-
mer og har fyldt campingvognen med forskellig 
inspiration, bl.a. fra den netop afholdte konkur-
rence i Hjørring. Kig ind til en snak om hvordan vi 
bor, sammen med hinanden - hvordan vil du ger-
ne bo? Der er kaffe på kanden!

VED UTZON CENTER / kl. 10.00 - 17.00
Fri entré

28.4 - 30.4

SUNDPARKEN 
BESØG C.F. MØLLERS HELHEDSRENOVERING 
AF HIMMERLAND BOLIGFORENINGS 
SUNDPARKEN

Et af de helt store mål med renoveringen af Sund-
parken har været at omdanne et alment bolig-
område i et ellers udsat område til et sted, der 
tiltrækker en bred skare af beboere, og hvor tryg-
hed fremadrettet skal være en altoverskyggende 
faktor. Projektet er bl.a. kåret til Årets Byggeri af 
byggebranchen. Få en rundvisning i området af 
arkitekten og en repræsentant fra boligforenin-
gen, der vil fortælle om processen og tankerne 
bag projektet.

MØDESTED: AKTIVITETSHUSET I SUNDPARKEN, 
SALLINGSUNDVEJ 75 / kl. 14.00 - 16.00

Fri entré
Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

28.4

FESTIVALCENTRUM
SPIDSGATTERHALLEN ER FESTIVALENS 
SAMLINGSPUNKT

Kom ind i Spidsgatterhallen, samlingspunktet for 
ALAFx17, og få et indblik i en række nye projek-
ter på vej i Aalborg og Nordjylland. Lige fra Stigs-
borg over Aalborg midtby til Hjørring. Her er det 
også muligt at danne sig et overblik over festiva-
lens mange aktiviteter.

SPIDSGATTERHALLEN, UTZON CENTER
Hver dag kl. 11.00-17.00

Fri entré

28.4 - 30.4

KONFERENCE: 
ART OF MANY
HVORDAN IMØDEKOMMER ARKITEKTUREN 
NUTIDENS GLOBALE UDFORDRINGER?

Utzon Center inviterer en række prominente, 
praktiserende arkitekter til at give deres bud på 
de muligheder og barrierer dansk arkitektur står 
overfor i fremtiden, konfronteret med en acce-
lererende globalisering, klimakrise og stigende 
migration. Mød Jan Gehl, David Zahle fra Bjarke 
Ingels Goup (BIG), Mette Skjold fra SLA, Anne 
Skovbro fra Realdania og Signe Kongebro fra 
Henning Larsen Architects i dialog med Kristoffer 
Lindhardt Weiss om temperaturen på arkitektu-
ren nu og i fremtiden.

UTZON CENTER / KL. 10.00-14.30  
Billetter via utzoncenter.dk/alafx eller i døren

28.4

ART OF MANY – THE 
RIGHT TO SPACE
UDSTILLING OM DANSK ARKITEKTUR GENNEM 
15 ÅR

Oplev de seneste 15 års guldalder i dansk arki-
tektur. Mere end 70 arkitektvirksomheder viser 
projekter med fortællingen om, hvordan danske 
arkitekter, sammen med planlæggere, politi-
kere og bygherrer, i deres daglige arbejde ska-
ber arkitektur, der sætter mennesket i centrum.

UTZON CENTER 
Torsdag 11.00-21.00 Fredag 11.00-17.00
Lørdag 10.00-17.00 Søndag 10.00-17.00

Entré i døren

27.4 - 30.4

ARKITEKTURVANDRING 
MED UTZON CENTER
SE AALBORG FRA NYE OVERRASKENDE 
VINKLER PÅ EN REJSE GENNEM BYENS 
LEVENDE ARKITEKTUR

Vi starter på den vibrerende Aalborg Havn, bevæ-
ger os til havnebadet ved Jomfru Ane Parken og 
videre gennem Henning Larsen Architects Create 
City Campus, der dagligt rummer 1500 studeren-
de. Herfra går turen til Musikkens Hus og Nordkraft, 
det tidligere elkraftværk, der i dag er kulturhus, og 
slutter i Karolinelund, hvor vi bl.a. møder byinitiati-
ver som Aalborg Byhaver og Platform 4.

MØDESTED: UTZON CENTER / kl. 14.00-16.00
Fri entré

Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

30.4

UNGDOMSBOLIGER I 
HISTORISKE BYGNINGER 
SE DE UNIKKE UNGDOMSBOLIGER INDRETTET 
I SMUKKE HISTORISKE BYGNINGER I 
SANKELMARKSGADE OG POUL PAGHS GADE

Med ombygningen af den tidligere maskinmester-
skole i Sankelmarksgade er der skabt 108 unikke 
ungdomsboliger i hjertet af Aalborg. I Poul Pag-
hs Gade er 152 ungdomsboliger under opførelse 
i de tidligere skolebygninger-  ligeledes centralt 
beliggende. Du kan deltage i en guidet rundvis-
ning i Sankelmarksgade. Guide er direktør Henrik 
Thomsen, Plus Bolig. 

MØDESTED: GÅRDRUMMET - INDGANG VED 
SANKELMARKSGADE 3, 9000 AALBORG

 kl. 14.00-16.00
Fri entré

Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

27.4

DRØMMEN OM DEN GODE 
SENIORBOLIG
HVORDAN SKAL DE ÆLDRE BO? KOM TIL 
OPLÆG, WORKSHOP OG DEBAT

Nye generationer af ældre efterspørger nye bolig- 
og fællesskabsformer. Hvordan kan denne ud-
fordring gribes an? Kom og hør oplæg ved Per 
Schultze, som er programchef i Fonden Realda-
nia. Arkitekt Ivar Moltke og Claus Rene Pedersen 
lægger deres visioner frem til en workshop for 
deltagerne. Til sidst er der paneldebat med op-
lægsholderne og direktør Ole Nielsen, Himmer-
land Boligforening om fremtidens seniorboliger i 
Aalborg.

HIMMERLAND BOLIGFORENING, SKYLOUNGE, 
LARSEN WATERFRONT

 kl. 14.30-16.00
Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

28.4

HAVING A CIGARETTE 
WITH ALVARO SIZA  
EN SAMTALE OM ARKITEKTUR MED 
PRITZKER-PRISVINDEREN ÁLVARO SIZA 
VIEIRA

Hvad er arkitektur? Og hvad er det særlige ved 
arkitekturen som kunstform? Álvaro Siza Viei-
ra - arkitekt, socialist og passioneret cigaretry-
ger - giver her sine bud på, hvordan disse store 
spørgsmål kan besvares. Filmen visualiserer Si-
zas arkitektoniske værker, mens den portugisiske 
arkitekt selv fortæller om sin kreative proces, om 
sin designfilosofi og om, hvad der motiverer hans 
arbejde. Mød en af århundredets mest raffinerede 
arkitekter til en intim og afslappet samtale.
 
Filmen introduceres af Marie Frier Hvejsel, lektor på 
institut for Arkitektur og medieteknologi, Aalborg 
Universitet. Efter filmen serveres et glas portvin.

BIFFEN, NORDKRAFT / kl. 16.30-17.40
Billetter via biffen.eu

27.4

CONCRETE LOVE
TRÆD MED IND I GOTTFRIED BÖHMS 
ARKITEKTUR-GALE FAMILIE, HVOR SELV 
GARTNEREN ER ARKITEKT

Indtil 2015 var den nu 97-årige Gottfried Böhm 
den eneste tysker, der havde vundet Pritzker-pris-
en, arkitekturens mest prestigiøse udmærkelse. 
Concrete Love skildrer livet hos Böhm-familien, 
hvor Gottfried og hans tre arkitekt-sønner arbe-
jder på projekter. Filmen er optaget over flere 
år og giver derfor et unikt og helt tæt indblik i 
familiens liv og deres arbejde. En af de senere års 
bedste arkitekt-dokumentarer, som har gået sin 
sejrsgang over hele verden.
 
Filmen introduceres af Peter Mandal, Lektor på 
Arkitektskolen Århus og efterfølges af Q&A med in-
struktøren Maurizius Staerkl-Drux. Tak til Goethe-In-
stitut Dänemark for støtte til instruktørens besøg.

BIFFEN, NORDKRAFT / kl. 16.30-18.30
Billetter via biffen.eu

28.4

REM
REM KOOLHAAS’ LIV OG VÆRK SKILDRES AF 
ARKITEKTENS EGEN SØN

Kom med på en rejse i den hollandske arkitekt 
Rem Koolhaas’ indre landskab i en film, der er ska-
bt af hovedpersonens egen søn. Filmen kombiner-
er en lydside med interviews og en billedside, der 
skildrer Koolhaas’ værk. Med en hidtil uset grad 
af intimitet og umiddelbarhed introducerer Rem 
stjernearkitektens liv, arbejde og filosofi og giver 
dermed en dybere forståelse for hans værk, der 
bl.a. tæller Seattle Central Library og Fondazione 
Prada i Milano. Vi følger ideerne, som de vækkes 
til live i metal og beton, og vi ser, hvordan byg-
ningerne påvirker de mennesker der bygger dem, 
bruger dem og bor i dem. 
 
Filmen introduceres af Lasse Andersson, direktør 
for Utzon Centret og efterfølges af et interview 
med instruktøren Tomas Koolhaas.

BIFFEN, NORDKRAFT / kl. 19.00-20.30
Billetter via biffen.eu

29.4

BIG TIME 
ET FILMPORTRÆT AF DEN DANSKE 
STJERNEARKITEKT BJARKE INGELS

Bjarke Ingels brød igennem med sine bygger-
ier i Ørestad, og nu er han udråbt af The Wall 
Street Journal til “en af arkitekturens største st-
jerner.” BIG TIME følger den unge stjernearkitekt 
over fem år, mens han kæmper for at fuldføre sit 
største projekt til dato, boligbyggeriet W57 på 
Manhattan. Bjarke Ingels Group (BIG) får samtidig 
til opgave at bygge World Trade Center 2, en af 
de skyskrabere, der skal erstatte tvillingetårnene. 
Mens han er i gang med at ændre New Yorks 
skyline, er det pludselig noget så jordnært som 
helbredet, der volder problemer. Filmen giver et 
intimt portræt af den nyskabende og ambitiøse 
dansker, der i hele verden fejres som et geni. 

Filmen vises som en del af DOXBIO. 

BIFFEN, NORDKRAFT / kl. 19.00
Billetter via biffen.eu

3.5
CITIZEN JANE: THE 
BATTLE FOR THE CITY
KAMPEN OM NEW YORK STOD I 1950’ERNE 
MELLEM DEN MAGTFULDE BYPLANLÆGGER 
OG DEN IDEALISTISKE BYDELSAKTIVIST

I 1950’erne stod en enkelt mand for New Yorks 
byudvikling. Den kontroversielle byplanlægger 
Robert Moses bulldozede, asfalterede og be-
byggede med beton overalt i de fem burroughs, 
indtil en enkelt kvinde stillede sig i vejen og 
sagde stop. Hun hed Jane Jacobs, var antropol-
ogisk interesseret bydels-aktivist og forsvarede 
de enkelte kvarterers særpræg mod den ensfor-
mige planlægning, som var tidens modernistiske 
mantra. Hendes kamp mod mesterbyggeren Mo-
ses, såvel som hendes bog The Death and Life 
of American Cities, fik siden indflydelse overalt i 
verden.

Filmen introduceres af Ole B. Jensen, Professor ved 
institut for Arkitektur og medieteknologi, Aalborg 
Universitet. 

BIFFEN, NORDKRAFT / kl. 16.30-18.30
Billetter via biffen.eu

30.4

ARKITEKTUR OG 
IDENTITET
HVAD BETYDER IDENTITET I ARKITEKTENS 
ARBEJDE?

Arkitektur kan skabe, påvirke og ændre identitet 
på mange måder, og Johansen Skovsted Arkitek-
ter har arbejdet meget i dette krydsfelt. Lørdag 
den 29. april giver de et spændende oplæg om 
arkitektur og identitet. De vil præsentere deres 
projekter og deres bud på, hvordan arkitektur 
og identitet spiller sammen. Johansen Skovsted 
Arkitekter modtog Kronprinseparrets stjernedrys 
pris i 2016.

UTZON CENTER / kl. 12.00-14.00
Tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

29.4

STIGSBORG OMRÅDET
FØLG UDVIKLINGEN AF ET NYT ATTRAKTIVT 
KVARTER

Kom med på en rejse tilbage i tiden og hør om 
de fremtidsplaner, der er for byudviklingen af 
Stigsborg. Stigsborg Havnefront strækker sig fra 
Limfjordsbroen i vest til Limfjordstunnellen i øst. 
Området skal omdannes til et attraktivt bykvarter, 
hvor boliger, kontorerhverv og rekreation i grønne 
områder er i fokus.

Der vil være mulighed for sejlads med M/S Kysten 
fra Utzon Center til Stigsborg området.

MØDESTED: SYRENS BÅDELAUG NED MOD 
FJORDEN VED INFO-SKILTENE OM 

STIGSBORG HAVNEFRONT
 Fredag 28/4 14.00-16.00
Lørdag 29/4 10.00-12.00
Søndag 30/4 10.00-12.00

Fri entré
Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

28.4 - 30.4

AALBORG ØST
KOM OG SE DET NYE AALBORG ØST

Frem til 2020 gennemføres renoverings- og 
byggeprojekter for over 2 mia. kr. Dele af 
projekterne er gennemført – og andre er på vej. 
Du kan deltage i en guidet gåtur, hvor vi skal 
se de store forandringer udfolde sig. Guiderne 
er direktør Ole Nielsen og udviklingschef Sven 
Buch, Himmerland Boligforening.

MØDESTED: SUNDHEDS- OG KVARTERSHUSET, 
FYRKILDEVEJ 7, 9220 AALBORG ØST

 kl. 14.00-16.00
Fri entré

Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

29.4

ARKITEKTUR ER NOGET 
VI LEGER: I LEGO OG 
MINECRAFT
HAR DU EN ARKITEKT I MAVEN? SÅ KOM OG 
LEG MED OS

Til udstillingen ’The Art of Many – the Right to 
Space’ har vi på Utzon Center skabt børne- og 
familieuniverset ’Art of Kids – the Right to Play’, 
hvor du designer i LEGO og træder ind i Mine-
craft-universet. Vi leger arkitekturen ind i dig 
sammen med Danmarks bedste arkitekter, og 
du lærer, på en underholdende og kreativ måde, 
hvordan byen bliver skabt, og hvordan arkitekter 
og designere arbejder. 

UTZON CENTER / kl. 10.30 - 16.30
Entré i døren

29.4 - 30.4

PÅ TUR MED AALBORG 
MIDTBY - FREM MOD 
2025
HØR OM VISIONERNE FOR AALBORG MIDTBY 
I DENNE RUNDVISNING PÅ GÅBEN ELLER 
CYKEL

Aalborg Kommune inviterer til debat om en ny vi-
sion for Aalborg Midtby. Kom og mød rådmand 
for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik 
Henriksen og stadsarkitekt Peder Baltzer, der for-
tæller om tankerne bag processen og senere ta-
ger dig med på gå- og eller cykeltur i midtbyen. 
Turen ender ved infopoint Nytorv, hvor der bydes 
på en forfriskning.
 

MØDESTED: UTZON CENTER / kl. 14.00-16.00
Fri entré med tilmelding via www.aalborg.dk

29.4

PLAZA 
ET EKSKLUSIVT GLIMT AF DET 
FÆRDIGBYGGEDE PLAZA

PLAZA står nu færdig, og vi inviteres indenfor til 
at se det færdige resultat. Mange har fulgt bygge-
riets udvikling udefra, men nu får vi helt ekstraor-
dinært mulighed for at invitere indenfor. Finn Ny-
gaard fra Calum vil fortælle om byggeprocessen 
og vise rundt i både kontorlokaler, en lejlighed og 
på de fine tagterrasser. 

MØDESTED: PLAZAS FOYER, STRANDVEJEN 3, 
9000 AALBORG / kl. 10.00-12.00

Fri entré
Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

29.4

SPIS MED UTZON
HYGGELIG MADKLUB PÅ RESTAURANT JØRN

Torsdag aften hygger vi os hos JØRN med mad-
klub for dig og for fællesskabet. Under temaet 
”hverdagsretter med et twist” skaber vi en hyg-
gelig aften med ingredienser, man kender, og til 
en pris, hvor alle kan være med. For 150 kr. per 
person får du kokkens hverdags-take på klassiske 
retter og ingredienser.

UTZON CENTER
kl. 17.00-21.00           

Bestil bord på www.utzoncenter.dk/madklub

27.4 

ALTERNATIVE BOFORMER 
OG VENLIGBOLIGER+

TO TIMERS DEBAT OM, HVORDAN VI BEDST 
LEVER SAMMEN
 
Arkitektforeningen Nordjylland byder velkommen 
til oplæg og diskussion om alternative boformer.
 
13.00 - 14.00   ’UNUM eco-village’, ’Rødderne’, ’Ny-
dalen’ og ’Frilandskvarteret’.
Præsentation af de 4 vinderforslag i Hjørring Kom-
munes konkurrence om fremtidens alternative bo-
former. Hør om dybdeøkologisk levefælleskab i 
tidligere bunkers, gen-tænkning af parcelhuskvar-
teret, nye bofællesskaber og nyt liv i tomme huse.
 
Oplæg ved vinderteams: Line Toft Jensen, Jeanne 
Juul Lichon, Claudia Haffe - Thor Vingolf Nielsen 
- Kasper Albrektsen - Henrik Jensen, Niels Hurup, 
Anne.Marie Lindrup, Per V. Nielsen, Annette og Leif 
Vange, Lisbeth Larsson, Jais Hammerlund, Peter 
Yde, Tove Marquardsen og Hjørring kommune.
 
 
14.00 - 15.00   Oplæg om ‘Venligboliger+’ v/ Arki-
tekt Søren Rasmussen, ONV. På Frederiksberg er 
nye boliger på vej, hvor studerende og flygtninge 
skal bo dør om dør og hvor man deles om forskelli-
ge pligter og opgaver. Det giver positive resultater 
- på for husleje og integration. ONV er kendt for 
at udfordre vores vanlige boligbyggeri, så kom og 
lyt – og diskutér!
 

UTZON CENTER / kl. 13.00 - 15.00
Fri entré

30.4

LYS PÅ BYEN
VI KASTER NYT LYS OVER UTZON CENTER

For at markere ALAFx har vi fået ÅF Lighting, 
som har været belysningsrådgivere for Aalborg 
Kommune på havnefronten, til at lave en særlig 
lyssætning af Utzon Center under festivalen. Der 
tændes for lyset og bagefter vil der være rundvis-
ning på havnefronten, hvor repræsentanter for ÅF 
Lighting og Aalborg Kommune vil fortælle om den 
prisbelønnede belysning.

VED UTZON CENTER / kl. 20.00
Fri entré

 

27.4

KONKURRENCEUDSTIL-
LING: ’AALBORG ARK’
EN STUDENTERUDSTILLING, DER SAMLER 
ARKITEKTONISK VIDEN

Kom og oplev en konkurrenceudstilling, hvor 
unge studerende fra uddannelserne ved Arkitek-
tur & Design på Aalborg Universitet igennem ord, 
billeder og fysiske modeller giver deres bud på et 
’kalejdoskopisk vidensrum’, der som en ark sam-
ler, gemmer og videreformidler historiske fortæl-
linger, personlige oplevelser og faglig viden om 
arkitektur.

27/4 kl. 15.00–16.30  Åbning af udstillingen
29/4 kl. 15.00-16.00  Præmieoverrækkelse ved 
dommerpanel for bedste forslag

CREATE, AALBORG UNIVERSITET  
Åbning torsdag kl. 15.00-16.30

Derefter hver dag kl. 8.00-16.00
Fri entré

27.4 - 30.4SEMESTERUDSTILLING: 
ARKITEKTUR & DESIGN
MØD FREMTIDENS ARKITEKTER

Kompakte boliger, energioptimeret byggeri, urban 
transformation samt interaktive fysiske produkter 
er nogle af de projekttemaer, som præsenteres på 
årets semesterudstilling på Arkitektur & Design – 
Aalborg Universitet. En pallette af udvalgte pro-
jekter, som løser spændende samfundsrelevante 
problemstillinger. Kom til udstillingsåbning den 
27. april kl. 15, eller kig forbi i løbet af festivalen.

CREATE, AALBORG UNIVERSITET
 kl. 8.00-16.00

Fri entré

27.4 - 30.4

April

NØRRESUNDBY 
HAVNEFRONT FØR 
OG NU 
EN BYVANDRING GENNEM NØRRESUNDBYS 
HISTORIE

Vi inviteres en tur rundt i Nørresundby, hvor vi vil 
høre om stedernes forvandling gennem tiden. Vi 
starter omkring Torvet, hvor vi vil se på de smuk-
ke huse fra 1800- tallet, og slutter ved den nye 
bydel på Lindholm Brygge. Undervejs hører vi 
om Nørresundbys ældste historie, om fjorden og 
samarbejdet med Aalborg. 

MØDESTED: BROLANDINGEN I STRANDGADE
 kl. 14.00
Fri entré

Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

29.4

LØVVANGEN
HVAD BETYDER RENOVERING FOR ET 
BOLIGOMRÅDES FORVANDLING?

Vi skal på rundtur i Løvvangen hvor arkitekt Niels 
Andersen fra KAAI vil vise os rundt. KAAI har 
stået for renoveringen af Løvvangen, og Niels vil 
sammen med Jens Erik Grøn fra boligforeningen 
Sundby-Hvorup fortælle om renoveringen og 
hvad det har betydet for hele området. 

MØDESTED: KVARTERETS HUS, VANGEN 83B, 
9400 NØRRESUNDBY / kl. 14.00-16.00

Fri entré
Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

28.4

BÆREDYGTIGHED I 
BØRNEHØJDE
BESØG PÅ DEN BÆREDYGTIGE 
DAGINSTITUTION BAKKELANDET
  
Karolinelund i Aalborg er i forandring, og vi 
inviteres indenfor til at se udviklingen. Kom på 
besøg på byggepladsen for Bakkelandet, en ny 
bæredygtig daginstitution, som vil opnå den 
højeste DGNB certificering PLATIN, som den 
første i Danmark. Bjerg Arkitektur vil vise rundt 
og fortælle om tankerne og ambitionerne for 
projektet.

MØDESTED: VED DEN GAMLE INDGANG TIL 
KAROLINELUND, DVS. VED KJELLERUPSGADE 

35, 9000 AALBORG / kl. 14:00 - 16:00 
Fri entré

Kræver tilmelding via utzoncenter.dk/alafx

28.4

OFFICIEL ÅBNING AF 
ALAFx17 IDENTITET X 
ARKITEKTUR X AALBORG
KOM TIL ÅBNINGSFEST MED BYENS 
FLOTTESTE UDSIGT!

I festlig stemning med drinks og udsigt til fjorden 
fra Utzon Centers Obelske Auditorium, skydes 
oplevelser og dialog om arkitektur og identitet i 
gang. Samtidig kickstartes Aalborg Kommunes 
debat om Aalborg Midtby 2025. Festivalen åb-
nes af Rådmand i by- og Landskabsforvaltningen 
Hans Henrik Henriksen og Utzon Centers kreative 
direktør Lasse Andersson.

DET OBELSKE AUDITORIUM, UTZON CENTER
 kl. 19.00 - 20.00

Fri entré

27.4

www.alafx.dk

ARKITEKTUR SOM IDENTITET


