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Velkommen til Liveable City´s tredje nyhedsbrev, som lander
midt i et vinterligt Odense med periodisk sne og minusgrader.
Med indtrædelsen i 2004 har vi afsluttet Liveable City projektets første fase: Planlægningsfasen. Her blev projektgrupperne dannet, og workshoppen i oktober gav en masse gode
idéer at arbejde videre med. Hver projektgruppe har nu færdiggjort deres kommisorier, og er klar til at tage fat på næste
fase. 2004-2005 er projektets aktive fase. Det er her, alle
idéerne skal vækkes til live.

Den 1. december 2003 afholdt Trondheim
Kommune et idéseminar om renovering af byens centrale torv. Her deltog
primært byens politikere. Byens borgere var forinden taget med på råd gennem idékonkurrencer for torvets fremtid.
Arkitekter vil blive indbudt til at deltage i en professionel arkitektkonkurrence.
Arkitekt Marianne Tonim Nielsen fra
Projektgruppen ”Byrum og den historiske arv” repræsenterede Odense
Liveable City, da hun som indbudt foredragsholder fortalte om eksempler på
byrumsstrategier og byrumsrenovering

Julemarked

i

i Odense. Her fremhævede hun især
Klingenbergområdet som konkret
eksempel, da stedet indeholder mange
problemstillinger, når et trafikpræget
byrum skal omdannes til et mere velordnet rum.
Besøget i Trondheim gav lejlighed til at
møde kolleger fra partnerbyerne og
opleve, hvorledes Trondheim arbejder
med Liveable City. Desuden var det et
glimrende forum for vidensudveksling
og en spændende mulighed for at få
lov til at fortælle om nogle af Odense
mange fortrinligheder.

Lincoln

klædte mænd i ’trævler’ med klokker
bundet til fødderne – måske som en
analogi til datidens narre/tiggere.
Butikker i området holdt aften- og
weekendåbent og bidrog til den
særlige historiske julestemning med
deres udsmykning. Restauranter, pubs
og caféer var fyldt til randen af glade
mennesker.
Johannes, Jack og Helle tog inspirerede fra Lincoln med mange gode erfaringer og idéer til et kommende julemarked i Odense.
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af

EU-projekter

I den anledning vil jeg gerne takke de mange aktive deltagere i Liveable City projektet for det gode samarbejde i det
forgangne år.
Jeg ser frem til at fortsætte med de mangeartede og spændende projekter, Liveable City bidrager med i Odense. Bl.a. vil
2004 byde på en kulturfestival i maj. En international
‘Childrens´ workshop’ med fokus på byen i børnehøjde er
også i støbeskeen.
Helle Baker
Projektleder

December i Lincoln. Mellem boder i
alskens farver og former strømmer et
mylder af børn og voksne. De er taget
til det årlige julemarked for at indfange julens stemning. Midt i vrimlen
kunne man i dagene den 3.-5. december 2003 få øje på tre af Liveable
City’s aktører: Citychef Johannes
Lollesgaard og Direktør for Radisson
SAS, Odense Jack Nielsen samt projektleder Helle Baker.

De var taget til Lincolns store julemarked i Liveable City-regi for at hente
erfaringer og få inspiration til et planlagt julemarked i Odense i 2004.
Formålet med besøget var at øge
kendskabet til, hvordan man organiserer sådan et marked såvel økonomisk som praktisk; hente erfaringer
med eksempelvis udlejning, deltagere, formidling og sikkerhed.
Og der var inspiration at hente for
alle sanser. Klædt i traditionelle dragter tilbød handlende et væld af kulinariske varer (Gløgg, ristede kastanjer, apple fritters, sandwiches med
grillet kød m.m.), mens andre bød på
kunsthåndværk (glas, keramik, smykker, strikvarer, læder). En lille scene
dannede rammen om carolsinging.
Den i anledningen oplyste katedral
stod åben og inviterede til særligt tilrettelagte gudstjenester. Og de allermodigste kunne komme på en organiseret ’spøgelsestur’.
I gadebilledet kunne man finde ud-

Liveable City er blot ét af de EU-støttede projekter, som det er lykkedes
Souschef for Park- og Vejafdelingen
Jeremy Dean at skaffe midler til. De
igangværende EU-projekter er:
Liveable City
ved Projektleder Helle Baker
Target 2
ved Projektleder Troels Andersen
Water City 2
ved Projektleder Allan Bruus
Herudover er der planer om yderligere
fire EU-projekter:
ReSET: Projekt om restaurering af grusgravområdet ved Tarup-Davinde
WaterCity3: Fortsættelse af WaterCity2
Waterfront Communities: Havneprojekt
(Projektets ansøgning er gået igennem i
EU, og venter nu på at blive godkendt
af byens politikere)

Civitas2: Samarbejde med Venedig om
transport og trafik (Ansøgningen blev
sendt den 17.december 2003)
Vidensdeling
Jeremy Dean afholdt den 27. oktober
2003 det første koordineringsmøde for
EU-projekterne. Til stede var projektledere for de igangværende EU-projekter,
formænd for projektstyregrupper, site
koordinatoren for Odense samt relevante samarbejdspartnere.
Formålet med koordineringsmøderne er
at skabe et forum for EU-projekterne,
hvor ligheder og forskelle kan trækkes
op og bruges konstruktivt, så vi får mest
muligt ud af de bevilligede midler.
På møderne er det muligt for deltagerne
at få føling med, hvilket stade de øvrige
EU-projekter befinder sig på. Møderne
er desuden tænkt som forum for erfaringsudveksling, vidensdeling og eventuelt samarbejde på tværs af projekterne.
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Det er tidligt mørkt i vinterhalvåret. Men i byen danser lysene, når skumringen tager over. Faklerne brænder i Kongens
Have og Munke Mose. Hundreder af små lys i ahornen ved
Børnekulturhuset Fyrtøjet funkler, og fortæller små eventyr
ud i mørket. På en bænk under platantræerne ved
Klingenberg skutter to piger i store frakker sig. Ved juletid
stråler juletræet i al sin glans på Flakhaven, og inviterer
børn og voksne til at gøre ophold. Alt imens hviner og suser
skøjteløberne på Gråbrødre Plads. Det er så dejligt, når det
er vinter i byen.

N Y H E D S B R E V
Kulturfestival
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En by, der bliver levende af kunst og kultur. Det er et af de
projekter, Projektgruppen ”Markeder” arbejder med i 2004.
Foråret byder hermed på en kulturfestival i Odense city i
perioden 8.-16. maj.
Der vil være kunstudstilling med malerier og grafik i rådhushallen og skulpturer på byens pladser. Det bliver ikke billed- og
skulpturkunst alene. City bliver også fyldt med en række kulturelle arrangementer: Musikalske indslag, teater og gadeunderholdning. På musikskolernes dag, lørdag den 16.maj, vil eleverne fylde torve, gader og stræder med musikalske udfoldelser.
Arrangementet gennemføres i et samarbejde mellem
Odense Cityforening og Liveable City.

Kalender

Styregruppemøder
> Medio april, styregruppemøde i Odense
> 29.-30. juli, internationalt styregruppemøde i Trondheim
Andre begivenheder
> 29. april 2004, kl. 19:30 Odense Slot, Store C:
Fynske Planlæggere har inviteret Jeremy Dean og projekt
ledere Helle Baker, Troels Andersen og Allan Bruus til at
fortælle om arbejdet med EU-projekter. Jeremy Dean vil
fortælle om sine erfaringer med at udarbejde projekt
ansøgninger, mens de tre projektledere vil fortælle mere
konkret om de respektive EU-projekter.
> Maj 2004 i Norwich: The Viking Legacy
Vel mødt!
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K O N TA K T
Helle Baker
Projektleder Miljø- og
Teknikforvaltningen
Odense Slot, indgang M
Nørregade 36-38
5000 Odense C
Tlf.: 65 51 27 49
Mobil: 24 46 61 64
hbak@odense.dk
Lisa Meisner
Informationsmedarbejder
Tlf.: 65 51 27 57
Mobil: 30 56 04 81
lhme@odense.dk
www.liveablecity.dk

www.grafiskproduktion.dk

PEER Group Meetings
> 4.-5. marts i Gent over emnet “Events”
> Efterår 2004 i Lincoln over emnet ”Public Art”
> September 2004 eller sommer 2005 i Odense
‘Childrens´ workshop’
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