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I H.C. Andersens fodspor
Den 30. marts 2005 vil Liveable City løfte
sløret for ruten ”H.C. Andersens fodspor”.
Begivenheden finder sted sammen med
Odense Bys Museers genåbning af H.C. Andersens barndomshjem.
Ruten vil blive synliggjort af 13 kvadratiske
granitsten prydet af digterens papirklip
”solhovedet” som vil blive nedlagt i fortovet.
Disse vil markere historiske steder i byen
med tilknytning til H.C. Andersen.

60-året for Danmarks
befrielse
I anledning af 60-året for
Danmarks befrielse planlægger projektgruppen Byrum og
den historiske arv nogle
spændende guidede ture for
borgerne:
Guidede ture
På guidede ture i byrummet
får deltagerne mulighed for at
besøge forskellige historiske
lokaliteter i bymidten, der har
en historie i forhold til 2. verdenskrig. På de udvalgte steder vil der være fortællere,
som har været vidne til den
historiske begivenhed og som
vil fortælle sin egen beretning:
- Skudepisoden på Flakhaven
4. maj 1945
- Bunkers i Kongens Have
- Wieseler-episoden 19. august 1943 (Tysk løjtnant som
skød ind i menneskemængden)

- Dagligdagen i hjemmet under krigen
Med til projektet hører en ny folder, som
bl.a. viser et bykort, hvor de 13 steder er
indtegnet og en lille tekst om hvert sted.
Odense Turistbureau vil arrangere guidede
ture ”I H. C. Andersens fodspor” gennem
hele turistsæsonen og gøre brug af det nye
materiale.

Asfaltbal
Arbejdsgruppen arbejder desuden på at afholde et asfaltbal
anno 1945 den 4. maj 2005
om aftenen, hvor nyheden om
Danmarks befrielse spontant
blev fejret i byens gader.

Turen vil tillige være at finde i Park– og Vejafdelingens årlige turkalender ”På tur i det
grønne Odense 2005”, der i år har H.C. Andersen som tema.

Cityguider
Også i 2005 vil Odense kunne byde på god
service over for borgere, besøgende og turister vha. Liveable City’s cityguider.
Odense Turistbureau har på nuværende tidspunkt ansat 2 cityguider i jobtræning i et
samarbejde med Arbejdsformidlingen
Yderligere 2 cityguider vil blive ansat i april
2005.
Cityguiderne vil her i 2005 i anledning af
H.C. Andersens 200-års fødselsdag være
ansat helt frem til december.
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Infostandere
Den 1. februar 2005 vedtog Miljø– og Teknik-

Infostanderne

udvalget forslaget om at opstille 8 interaktive

anlægsrammen

infostandere i Odense. Projektet fik stor ros.

”Bymidten”.

Det er ambitionen, at standerne skal være at

Driften af standerne varetages

finde i byrummet den 2. april 2005 eller sna-

af

rest muligt derefter.

Liveable City har rollen som

Park-

og

finansieres

af

for

Vejafdelingen.

webmaster frem til projektets
Infostanderne er en digital port til oplevelser i

afslutning i 2007. Vi har derfor

byrummet. Således skal de elektroniske info-

stor indflydelse på indhold og

standere kunne levere spændende og nyttige

informationsstruktur.

informationer om byen til borgere, besøgende
og turister, når de står på gaden.

Projektet udvikles i koordination med:

Standerne vil kunne rumme information, som

turaktiviteter.

•
•
•
•
•
•

De bliver placeret 8 forskellige steder:

De næste faser handler om:

•
•
•
•
•
•
•

Sortebrødre Torv

- Godkendelse i designgruppe

Brandts Klædefabrik

- Udpegning af præcise place-

Vestergade/Kongensgade

ringer

Klingenberg i begge kørselsretninger

- Aftaler om netforbindelser

Vestergade ved ruinen

- Aftaler med entreprenør

Odense Banegårdcenter

- Design af skærmfunktioner

Center Øst

- Lancering over for brugere

vil være aktuel for brugeren i byrummet om
byrummet. En stander i trafikknudepunkter
eller ved seværdigheder skal eksempelvis
oplyse om: Bybusinformation med realtider,
turisme, HCA 2005-aktiviteter og dagens kul-

HCA aktiviteterne
Kultursekretariatet
Bytrafikken
Informationstjenesten
IT-centeret
Liveable City

- Lancering over for pressen

Infostanderne bliver af samme
hærværk– og graffitisikrede type
som i Kolding. Standeren er en
udendørs model - en edb-skærm
med en følsom berøringsflade.
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Children’ s workshop
Children´s workshop har længe været i støbeskeen og er nu endelig blevet godkendt af
Lead Partner på det internationale styregruppemøde i Gent i december 2004.
Arbejdsgruppen med Karin Marie Dyhre i
spidsen skal lave et gennemarbejdet forslag
og budget, som skal godkendes af Lead
Partner, som financierer workshoppen.
Lead Partner glæder sig især over udvekslingen på tværs af landegrænser. De er meget stolte af at kunne være med til at børn i
12-14 års alderen mødes på tværs af landegrænser for at drøfte ”Den gode by”.
Workshoppen vil blive afholdt den 28. september - 2. oktober 2005.
Byen i børnehøjde
Ud over erfaringsudvekslingen mellem børn
på tværs af landegrænser er det primære
formål med workshoppen at se på byen i
børnehøjde. Hvad er en god by i børns øjne?
Hvad er spændende? Hvad er kedeligt?
Workshoppen og erfaringerne herfra vil danne grundlaget for en børneguide til Odense.
Guiden skal samtidig være mulig for partnerbyerne at applicere med lokale justeringer i tekst- og billedmaterialet.
Byen på den anden ende
Under selve workshoppen vil børnene blive
bedt om at fremlægge de betragtninger, de
har gjort over deres egen by, inden de kom
til Odense. Dette skal i første omgang føre
til en diskussion af, hvad der gør en by interessant for børn.
Børnene skal tillige rundt i Odense by og
iagttage og vurdere ud fra de samme
”briller” de kiggede på deres egen by.
Workshoppen skal munde ud i en offentligt
tilgængelig udstilling under temaet ”Byen i
børnehøjde”.
Vi håber med workshoppen ikke blot at kunne give børnene en god oplevelse, men også
at kunne bidrage til udviklingen af bymiljøer
med tanke på børn og den måde, hvorpå de
bruger byrummet.
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Liveable City-udstilling
- oktober 2004
Den 5.– 17. oktober 2004 udstillede Liveable
City i Fyns Udstillingsbygning for Billedkunst
og Design. Udstillingen havde fokus på Kambiz Kavkanis design til vores Liveable City tshirt.

Odin i Odense
Den anden del af udstillingen fokuserede på
byudstyret i Vestergade, der har Odin som
tema. Udstillingen viste byudstyret fra idé til
virkelighed.
Historien blev fortalt på plancher. Hertil havde vi valgt at vise Sonia Brandes´ papirklip,
som er originalerne til ornamenteringen på
det færdige byudstyr. Sidst men ikke mindst
viste vi et af dækslerne fra Vestergade med
ravnemotiv, ligeledes med motiv appliceret
fra Sonia Brandes´ papirklip.
GH form, der har lavet byudstyret i støbejern, bidrog til udstillingen med plancher,
støbeforme og prøvetryk af siderne til bænkene og toppen af affaldsspandene.

Bidrag til konkurrencen

Odense - Virkelighed
eller Wonderland?
Konkurrencen ”Odense- Virkelighed eller Wonderland blev
sat i gang sammen med udstillingen på Filosofgangen.
Konkurrencen lagde op til en
stillingtagen hos deltageren.
Hvordan ser du på Odense?
Hvordan kunne du tænke dig
Odense så ud?
Ved konkurrencens udløb måtte vi sande, at på trods af stor
interesse for konkurrencen til
at begynde med, var en t-shirt
ikke nok motivation. Resultatet af konkurrencen var et
enkelt velskrevet essay samt
en foto-collage (se billede
herover). Begge forslag kan
ses på www.liveablecity.dk
under punktet ”Mit Odense”.
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H.C. Andersen Julemarked 2004
I december 2004 var der premiere på det
første H.C. Andersen Julemarked i Odense.
Markedet fandt sted to weekender i december i det gamle H.C. Andersen Kvarter ved
Sortebrødre Torv.
Liveable City bidrog til Julemarkedet i idéfasen bl.a. med studiebesøg i december 2003
til vores partner by Lincoln, der hvert år
afholder et stort julemarked. Liveable City
bidrog desuden til udviklingen og fremstillingen af de fakler, der var med til at kaste lys
over og skabe hygge på Julemarkedet.
Julemarkedet var en stor succes med mere
end 100.000 besøgende.
H.C. Andersen Julemarked 2005

Konkurrence i Fyens
Stiftstidende december 2004
I forbindelse med H.C. Andersen Julemarkedet skrev projektleder Jette Flinch Nyrop en
artikel om Liveable City, der
blev bragt i Fyens Stiftstidendes juletillæg den
11.december 2004.
I 2005 er der som bekendt særligt fokus på
H.C. Andersen i anledning af hans 200 års
fødselsdag. Jubilæumsåret rundes af omkring den 6.december– datoen, hvor digteren i 1867 blev æresborger i Odense.
Julemarkedet afholdes igen i 2005 i de to
første weekender af december. Markedet vil
i forhold til i 2004 være mere omfangsrigt.
Læs mere på: www.hcajulemarked.dk.

I forbindelse med artiklen
opfordrede vi læserne til at
deltage i konkurrencen om en
Liveable City t-shirt.
Konkurrencen gik i al sin enkelthed ud på at svare på,
hvad ”Liveable City” betød.
Interessen for at vinde en tshirt var meget stor. Mere end
1000 læsere havde fundet
svaret i Jettes artikel, skrevet
svaret på kuponen og sendt
den til Cityforeningen.
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Internationale Workshops
Internationalt styregruppemøde
og PEER workshop i Gent

PEER workshop i Lincoln

I december 2004 deltog projektleder Jette
Flinch Nyrop, formand for Liveable City i
Odense Jørgen Boe og Kurt Kiilerich Frederiksen i det internationale styregruppemøde i
Gent.

I oktober 2004 deltog Anders
W Berthelsen (Journalist,
Cand. Mag. og medlem af projektgruppen Byrum og den
historiske arv) og Lene Burkard (Inspektør på Brandts
Klædefabrik,
involveret
i
skulpturguide, placering af
kunst og etablering af kunstruter i Odense) i en PEER
workshop i Lincoln.

Measuring the Benefits of Public Space

Styregruppemøderne danner rammen om
videns– og erfaringsudveksling partnerbyerne imellem, ligesom det fungerer som et
forum, hvor der bliver gjort status over projektet. Til stede er hver enkelt partnerbys
projektledelse samt Michael Loveday som er
den øverste ansvarlige for Liveable City projektet.
Children´s workshop
På styregruppemødet i Gent blev bl.a. givet
grønt lys til den længe omtalte Children´s
Workshop, som Odense skal være vært for i
2005.
Internationalt styregruppemøde i Odense foråret 2005
Desuden drøftede deltagerne det forestående
internationale styregruppemøde, som finder
sted den 3.-4. maj 2005 i Odense.
I forbindelse med styregruppemødet vil
Odense være vært for en workshop med
temaet: Local Identity”/ ”Local distinctiveness. Altså en workshop med fokus på, hvorledes vi styrker og fremhæver den enkelte
bys særlige karakteristika.

Public Art

Temaet for workshoppen var:
Public Art.
Med udgangspunkt i workshoppen i Lincoln skrev Anders W Berthelsen en kronik i
Fyens Stiftstidende om Liveable City og det transnationale samarbejde. Kronikken
blev
bragt
søndag
den
14.november 2004.
Du kan finde rejserapporten,
indeholdende Anders W Berthelsens
kronik
under
” R a p p o r t e r ”
p å
www.liveablecity.dk

Professional placements
Lead Partner opfordrede på styregruppemødet i Gent desuden til, at partnerbyerne benytter sig af de såkaldte Professional Placements.
Et oplagt eksempel for Odense ville være i
forbindelse med designmanualen, som skal
være internationalt anvendelige. Her kan de
involverede parter lave et oplæg til relevante
partnerbyer, hvorefter de kan mødes og diskutere form og indhold med dem, inden manualens færdiggørelse.
Professional Placements finansieres af Lead
Partner og skal derfor også skal godkendes
af Lead Partner.
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Kalender 2005
Liveable City

Liveable City 2005
Januar

Februar

Marts

21.-22. februar
Lead Partner seminar
i Ringsted
Tema: Kommunikation

30.marts
”I H.C. Andersens fodspor” introduceres

Liveable City 2005
April

Maj

Opsætning +
lancering af infostandere

3.-4. maj
Board Meeting
Og workshop:
”Local Distinctiveness”

Juni

4.-5. maj
”Da Odense blev fri”

Liveable City 2005
Juli

August

September
1.-2. september
Liveable Days/Go Odense
(studiestartfest + kulturnat)

24.-27. august
Blomsterfestival

28.sept. - 2. oktober
Children’s
Workshop

Liveable City 2005
Oktober

November

December

28.sept. - 2. oktober
Children’s Workshop

Board meeting +
Peer workshop
i Lincoln

HCA Julemarked 2005
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Projektleder
Jette Flinch Nyrop
jfn@odense.dk
+ 45 65 51 25 05
Projekt Liveable City
Odense Kommune
Byplan- og Miljøafdelingen
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Informationsmedarbejder
Lisa Meisner
lhme@odense.dk
+ 45 65 51 27 57

www.liveablecity.dk
www.liveable-city.org
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