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BARNAS ARKITEKTURDAG
23. oktober 2021 kl. 11-15
Kvadraturen

KONSTRUKSJONSLEK - ARKITEKTURVERKSTED
GATEKUNST - FARGEWORKSHOP - 3D-PRINTING
LANDSKAPSARKITEKTUR - MODELLVERKSTED
PLANHINDERLØYPE - OG MYE MER!
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HVOR ER VERKSTEDENE?
1-5 Rådhuskvartalet
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Plan og bygg
Steinerskolen/ Plan og bygg
Colux/ Plan og bygg
Areal- og transportenheten/
Demokratiordninger
5. Asplan Viak AS
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Kristiansand domkirke

7

Sørlandets Kunstmuseum
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Trollvegg Arkitektstudio AS/ Agder
Arkitektforening/ Agder BOBY
Alma Eik
Gyldenløvesgate nabolag/
UiA samfunnsplanlegging
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Plan og bygg
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
Velkommen inn i planprosessen!
Krype – høre – tegne – balansere – skli!
Her kan du oppleve planprosessen ved å gå gjennom en
hinderløype og lære om den lange veien til en ferdig reguleringsplan.
Alder: passer for alle
Konstruksjonslek
Her kan du konkurrere om å bygge det høyeste tårnet av spaghetti
og marshmallows!
Alder: fra 3 år
Modellutstilling: Skoleelever stiller ut
Tema: «Om du skulle bo i Kvadraturen – hvordan ville ditt hus se
ut?»
6.-klassinger fra flere skoler i Kristiansand har bygd modeller av sitt
drømmehus som vi har satt sammen til noen kvartaler i Kvadraturen.
Mulighetsstudie for Tinnheia
Plan og bygg jobber med å se på hvordan Tinnheia kan
utvikles videre. Les innspill fra barn og voksne i vår utstilling fra
medvirkningsprosessen.
Legoverksted
Bygg en by eller et hus i LEGO.
Alder: fra 3 år.
Arkitekturcafé
Møt plan- og bygningssjef Venke Moe og barn og unges
representant Tone Marie Mjåland i arkitekturcaféen og slå av en
prat!
Det blir servert gratis kaffe, saft og boller.
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Steinerskolen i Kristiansand/ Plan og bygg
Sted: utenfor Rådhuskvartalet, ved inngangen fra Øvre torv,
Rådhusgata 18
Gatekunst
Lær å lage graffiti sammen med en kunstner.
(Ta på male-klær. Evt. flekker fra spraymalingen kan ikke vaskes ut
av klærne.)
Alder: fra 7 år
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Colux/ Plan og bygg
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
Fargelegg byen i dine favorittfarger!
Klipp, lim og fargelegg et hus i dine favorittfarger. Alle husene blir
satt sammen til en by. Hvor lang rekke med fargelagte hus klarer vi å
lage? Kom og lek med farger, vi har alt du trenger.
Alder: fra 3 år
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Areal- og transportenheten/ Demokratiordninger
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
Kommuneplanen – hva er det for noe?
Kommunen jobber nå med en helt ny kommuneplan. Barnas
stemme er viktig for å forstå hvordan det er å bo, vokse opp og være
i de ulike bydeler i kommunen, og hvordan barn ønsker at det blir i
fremtiden.
Det blir drop-in kino med film om hva kommuneplanen er for noe og
hvordan barn kan bli hørt i planprosesser. Du kan også se hva andre
barn har fortalt til planleggerne om natur, miljø, lek og bygninger i
kommunen. Kanskje du har noen viktige tanker du også vil dele?
Alder: fra 6 år
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Asplan Viak AS
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
Vestre Havn
Vestre Havn har et stort utviklingspotensial, og vi i Asplan
Viak gleder oss til å se barnas visjon for området. Med fokus
på landskapsarkitektur får barna lage fysiske modeller hvor
de kan skape sine egne uterom, og får et lite innblikk i hva
landskapsarkitektur er.
Alder: Passer for alle
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Kristiansand domkirke
Sted: Kristiansand domkirke, ved hovedinngangen
Oppdagelsesferd i Domkirka
Bli med på oppdagelsesferd i Domkirka der vi sjekker ut de ulike
rommene og leter etter hemmelige symboler.
Alder: passer for alle
Tidspunkt: kl. 12:00 og kl. 14:00. Turen tar ca. 20 min.
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Gyldenløvesgate nabolag/ UiA samfunnsplanlegging
Sted: Øvre del av Gyldenløvesgate fra hus nr. 81 til hus nr. 91
Gatelek for barn i alle aldre
Hva skjer når man stenger en gate for biltrafikk? Vi ønsker å lage
lekeplass i gaterommet mellom husene og invitere til spontan lek.
Det blir sykling, sparkesykkel, krittlek, stylter, sklie etc.
Alder: passer for alle
Dekorer ditt minihus
Vi har alt du trenger for å dekorere ditt minidrømmehus, akkurat som
du ønsker! Etterpå kan du ta med huset hjem.
Alder: passer for alle

Utstilling av Barnas opplevelse av Posebyen
Studenter fra masterprogrammet Samfunnsplanlegging, by- og
regionalutvikling på UiA har sett nærmere på hvilken plass det er for
barn i byplanlegging med spesielt fokus på barn i Posebyen. Barna
har tatt bilder av det de liker eller ikke liker med området for å få
innblikk i hvordan barn ser på Posebyen. Disse bilder vil bli hengt
opp på en av fasadene i Gyldenløvesgate. Kom å se Posebyen
gjennom barns øyne!
Det vil også bli mulighet å komme med innspill på hva som er viktig
for deg hvis du skal bo i sentrum. Hva trenger du i ditt nærområde
for at du skal trives?
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Trollvegg Arkitektstudio AS/ Agder Arkitektforening/ Agder
BOBY
Sted: Trollvegg Arkitektstudio, Østre Strandgate 31, 5. etasje
Velkommen til en kreativ og spennende idémyldring i Trollveggs
lokaler! Kom og se hvordan vi arbeider i et kreativt miljø med
arkitekter, byplanleggere og interiørarkitekter. Vi har to poster: Bli
med i prosessen med å skape gode innerom, eller hjelp oss å skape
spennende fasader og byrom i vår modell av kvadraturen!
Alder: passer best for barn i skolealder
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Alma Eik Arkitektur og Interiørdesign
Sted: Alma Eik AS, Østre Strandgate 12A (3. etasje i Sjøhuset)
3D-printing av forskjellige hus
Se hvordan en tegning blir til et bygg via 3D-print.
Alder: passer for alle som er interessert i teknologi
KNUDEN: Kristiansand Kulturskole
Vær med bak scenen på bygging av den nye Knuden på Silokaia.
Alma Eik jobber med interiøret i denne spennende bygningen, og vi
har fått lov til å vise dere noe fra innsiden før det er ferdig. Farger,
gjenbruk og samspill er stikkord.
Alder: passer for alle

Barnas og miljøets boligområde
Vær barnas stemme inn i et nytt boligområde Alma Eik jobber med
i tidlig fase. Vi tegner inn grøntområder, møteplasser og kanskje
grønne tak? Du kan bli med på å bestemme bruk av farger på
fasader. Skal vi ha bikuber? Har du andre gode ideer? Opplev
forskjellen hvis trær og farger får spille en rolle i prosjektene som
bygges.
Alder: passer for alle
Empati som verktøy
Vi tegner interiør med sjablonger og lager materialsett til et
omsorgssenter. Hvordan skal de gamle ha det for å ha det godt? Vi
fokuserer på hva empati har å si for god design.
Alder: passer best for skolebarn fra 8 år
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Sørlandets Kunstmuseum
Sted: Sørlandets Kunstmuseum, Skippergata 24
Drømmehus
Er ditt drømmehus en liten hytte i skogen? Et stort slott i mur? Eller
et funkisbygg med glassvegg? Har det 10 vinduer eller ingen?
Vi bygger vårt drømmehus i miniatyr og utforsker forskjellige
materialer.
Alder: passer for alle
Arkitektur-collage
Vi lager collage på lerret, hvor vi kombinerer forskjellige
arkitektoniske elementer og stilarter. Hvordan ser det ut å kombinere
greske søyler og murstein?
Alder: passer for alle
Arkitekturputer
Museets arkitekturputer kan bygges til en borg eller et fort, hvor man
kan leke og kose seg.
Alder: passer for alle

Om Barnas arkitekturdag
Barnas arkitekturdag arrangeres årlig av plan og bygg i kommunen.
Gjennom arkitekturdagen ønsker vi å formidle hvordan byer formes
og planlegges, fortelle hva yrkene arkitekt og byplanlegger er, gi økt
bevissthet om arkitektur, byhistorie og om rommene mellom bygningene.
Vi vil også gi barn og unge muligheten til å jobbe med byplanlegging og
arkitektur og å møte mennesker som jobber til daglig med dette.
Barna er våre fremtidige innbyggere, arkitekter, planleggere og
beslutningstagere. Det er derfor en viktig investering i fremtiden å formidle
arkitektur og byplanlegging til barn. Barn oppfatter ofte intuitivt hvilke rom
det er godt å være i, hvilke steder i byen de trives i og hvor de ikke trives.
Det kan være spennende å utforske disse temaene sammen med barn.
Arkitekturdagen er en spennende dag for alle alders- og
befolkningsgrupper. Samtlige aktiviteter foregår i Kvadraturen.
Følg Barnas arkitekturdag på kommunens hjemmeside.
Med forbehold om endringer i programmet.

Alle arrangementer er gratis og åpent for alle! Alle aktiviteter forutsetter at
barn er i følge med en voksen. Det vil bli tatt bilder og videoopptak under
arrangementet.

Kristiansand kommune, plan og bygg, i samarbeid med:
Sørlandets Kunstmuseum - Kristiansand domkirke
- Steinerskolen - Trollvegg Arkitektstudio AS/ Agder
BOBY/ Arkitekturforeningen - Colux - Alma Eik Asplan Viak AS - Gyldenløvesgate nabolag/ UiA
samfunnsplanlegging - Areal og transportenheten/
Demokratiordninger

