ARKITEKTURENS VÄNNER / Vänförening till Arkitektur- och Designcentrum

Res med vännerna till London 20-23 mars 2015

”L ond on är en levande arkitekturutställning.” S å
inleds den aktuella utgåvan av boken London´s
Contemp o r a ry A r chitecture varefter p resenteras
närma re 300 objekt från 2000-talet! Nu ska vi
åka o ch titta på någ ra av dem tillsammans med
London-kännaren arkitekt S AR / M S A /R IB A
Ia Hjä r re ! Ia har medverkat i uppläggningen av
p r o g r ammet och i hög g ra d bid ra git till ett par
unika inslag i det.

De flesta oss har varit i London många gånger och känner väl den traditionella arkitekturen och
kvarteren i West End och The City. Vi kommer att se igenkännande på några av dem också – men nu
inriktar vi oss främst på det helt nya. Flera av de välkända ”grand old men” i den brittiska arkitekturen
som Baron Rogers, Sir Hopkins and Baron Foster är liksom Grimshaw och Farrell ännu verksamma
och kan uppvisa intressanta byggnader. Efter dem följer sedan två generationer av arkitekter där vi
får göra nya bekantskaper.
Under vår vistelse rör vi oss i de delar av den stora staden där det händer mest. Ett område är City
där flera nya kontorskomplex nu tävlar med Lloyds. Sedan den senaste finanskrisen är aktiviteterna
åter höga och inte minst internationellt, läs arabvärldens, kapital strömmar in. Ett annat område är
den södra stranden i ett stråk från Tower Bridge till utsiktshjulet The London Eye. Där har gamla
industriområden och 50-talets Concert Hall fått sällskap av nya och ombyggda kulturbyggnader som
Tate Modern och bostadsområden. Ett tredje område med hög aktivitet är Docklands där
etableringen pågått sedan 80-talet.
Vår guide under vistelsen är arkitekt SAR/MSA Ia Hjärre, verksam i Dive Architects, kontoret hon
startade tillsammans med sin man i London 1999 och som sedan 2008 ligger i Stockholm.
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Vi bor på London Bridge Hotel som ligger centralt men ändå i ett, för många erfarna Londonresenärer, sannolikt litet oupptäckt område. Vi kommer huvudsakligen att ta oss fram gående och
per T-bana – med en båttur på Themsen som undantag.

ÖVERSIKTLIGT PROGRAM
Programmet nedan beskriver den huvudsakliga inriktningen av besöken för respektive dag med
angivande av några ”höjdpunkter”. I ett senare program kommer ingående objekt att presenteras.
F re da g den 20 mars . Avresa med flyg kl. 10.20 från Arlanda, direkt till Gatwick ankomst 11.55.
Härifrån tar vi oss till hotellet. Efter inkvartering och lunch vandrar vi med Dan Taylor, en
representant för Regeneration (nydaning) inom Southwark Council’s stadsbyggnadskontor (den
lokala kommun vi bor i under vår vistelse), längs Themsen’s södra strand till Nya Tate (Herzog de
Meuron 2000-2015). På vägen besöker vi borgmästarens City Hall i det nya kontorsområdet More
London. Promenaden avslutas med ett besök i The Shard (Renzo Piano 2013) från vilken vi hoppas
kunna beundra utsikten. Gemensam middag.
Lö r da g den 21 mars . Efter en kort T-banetur vandrar vi västerut utmed Themsens södra strand
med klassiska Royal Concert Hall från 1951, National Theatre (Lasdun 1977) till utsiktshjulet London
Eye (Marks & Barfield 2000). Därefter tar vi oss över bron till Westminster Station (Hopkins 1999)
och är inne i the West End och mer välbekanta delarna av staden. Vi vandrar tillsammans till British
Museum (tillbyggnad Foster 2014) varefter eftermiddagen och kvällen är fri.
S ön da g den 22 mars. Vandring i The City på förmiddagen, där vi bland mycket annat kan urskilja
de omtalade byggnader som fått smeknamnen Gherkin och Walkie-Talkie, dvs St Mary Axe
(Foster+Partner 2003) respektive Fenchurch Street (Vinoly 2014). Efter enkel lunch tar vi en båt från
Tower Bridge, passerar St Katharine’s Dock och Docklands ut till Greenwich och the Thames Barrier,
en grupp ”portar” från 1984 (Rendel, Partner & Triton). Tillbaka igen får vi en inblick i ett kooperativ
som lever på husbåtar och värnar om den maritima miljön på the Thames, The Hermitage Mooring.
Gemensam middag.
M ån da g den 23 mars . Efter frukost infinner vi oss på arkitekt Chipperfields kontor (vinnaren i
tävlingen om Nobelmuseet) och får höra om kontorets verksamhet. Egen lunch – och samling på
hotellet inför gemensam avfärd till flygplatsen. Hemresa kl. 17.00 – åter Stockholm Arlanda 20.20.

RESAN KOSTAR 12.950 KR PER PERSON
I priset ingår: Flyg med Norwegian tur/retur inkl skatter Arlanda –London/Gatwick, 3 nätter i
dubbelrum på London Bridge Hotel, 2 luncher och 2 middagar, transporter och entréer enligt
program. Guidning under tre dagar med högtalarutrustning. Tillägg för enkelrum 3060 kr.

ANMÄLAN TILL RESAN HOS TRANS/TOURING –ANNE SIÖCRONA
Maila anmälan till anne.siocrona@transtouring.se eller ring 070-7662761. Vi tar emot bokningar i
turordning. Handpenning 1500 kr betalas inom 10 dagar från erhållet resebevis och slutbetalning en
månad före avresa.
Trans/Touring följer Särskilda och Allmänna Resevillkor, som bifogas resebeviset vid bekräftelse av
resan. Trans/Touring reserverar sig för ändringar p g a ändrade flygpriser och flygskatter, lokala
prisförändringar, valutaförändringar, mellanförsäljning samt för ändringar i program utanför
Trans/Tourings kontroll. Resebyrån agerar som mellanhand till flygbolaget och följer deras regler,
men ansvarar inte för att de uppfyller sina förpliktelser enligt offert. För att resan skall genomföras
måste minst 20 personer ha anmält sig till resan fö re den 15 december.

