High Rise workshop 2017 Finland
Tartu harvinaiseen tilaisuuteen! Maailman johtavat korkean
rakentamisen asiantuntijat
Yhdysvalloista, Australiasta ja Britanniasta luennoivat GPD High Rise
-seminaarissa
27.6.2017 Otaniemessä, Aalto-yliopiston tiloissa. Arkkitehdeille,
rakenne- ja lasisuunnittelijoille,
urakoitsijoille ja muille alan ammattilaisille suunnattu seminaari
toimii
ainutlaatuisena korkean rakentamisen lyhytkurssina sekä paikkana
verkottua ja solmia
uusia kontakteja.
Keskitymme asioihin, joita rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit
Suomessa tulevat
kohtaamaan. Tarjoamme nyt ainutlaatuisen tilaisuuden oppia toisten
virheistä!” sanoo
yksi seminaarin alkuunpanijoista, Leon Jacob Australiasta
”Kerromme, miten ongelmia
ratkaistaan erilaisista näkökulmista, sekä esittelemme
esimerkkitapauksia Suomen ja
Pohjois-Euroopan ulkopuolelta. Tavoitteemme on konkretisoida
mahdollisimman monipuolisesti
suunnittelumahdollisuuksia ja -teknologioita suomalaisille
suunnittelijoille”,
toteaa Keith Boswell SOM:in San Franciscon toimistolta.
Päivän aikana kuullaan esityksiä seitsemältä huippuasiantuntijalta,
joilla on vuosikymmenien
kansainvälisen kokemuksen lisäksi viimeisintä tietoa siitä, mikä
toimii
korkeassa rakentamisessa ja mikä ei. Seminaari vastaa mm.
kysymyksiin; mistä syntyy
hyvä julkisivu ja millaiset spesifikaatiot ja laatutekijät varmistavat
parhaan lopputuloksen.
Aikaa on varattu myös vapaaseen keskusteluun.
”Keith Boswellin ja Leon Jacobin esitykset täydensivät toisiaan
erittäin hyvin. SOM:n tapa
rakentaa korkeita kohteita perustuu vankkaan kokemukseen.
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Tapahtuman ajankohta
27.6.2017
klo 08-16
Tapahtumapaikka
Espoo, Aalto University,
School of Arts, Design
and Architecture, Hall A1,
Otakaari 1, Espoo
Tapahtuman järjestäjä
Glass Innovation
Institute ja Aaltoyliopisto
Tapahtumaluokka
Menneet tapahtumat ja
koulutukset

Toimisto on suunnitellut yli
puolet yli 200 metriä korkeista rakennuksista”, kommentoi edellistä
seminaaria arkkitehti
Pekka Helin, Helin & Co Architects -toimistosta.
Seminaarin järjestää maailman johtava lasialan konferenssi Glass
Performance Days (GPD)
yhteistyössä Glass Innovation Instituten ja Aalto-yliopiston kanssa.
Tilaisuuden
osallistumismaksu on ainoastaan 190 e + alv.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
http://www.gii.fi
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