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LÆS MERE
Crowdfunding: Arkitektur kan også v ære udv iklingsarbejde.
Arkitekter Uden Grænser har lav et en bog om deres arbejde i 3.
v erdens lande. Du kan v ære m ed til at sikre bogens udgiv else v ed at
forudbestille den.
"Siden 2008 har Arkitekter Uden Grænser by gget for og rådgiv et mennesker,
der ikke almindeligv is har råd til arkitektfaglig hjælp i Afrika, Mellemøsten,
Asien og Danmark. V i har arbejdet hands-on og er blev et meget klogere. Det
udgiv er v i nu en bog om", skriv er AUG på deres hjemmeside.
I Sierra Leone er 5 by ggeprojekter v ed at v ære færdige. Det er dem, AUG
fortæller om. Gennem tegninger, v isualiseringer, billeder og interv iews med
lokale samarbejdspartnere og projektdeltagere beskriv es projekterne fra alle
v inkler, mens eksperter sætter arkitekternes arbejde i et større perspektiv og
trækker tråde til arkitektfaget, som v i kender det herhjemmefra.
"Bogen er for alle, der er ny sgerrige på, hv ordan arkitekter kan indgå i
udv iklingsarbejde, v il finde inspiration i, hv ordan man får meget ud af lidt og
som gerne v il bliv e lidt klogere på, hv ad og hv em Arkitekter Uden Grænser er.
Bogen markerer samtidig, at v i er klar til at skifte gear.
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POPULÆRE EMNEORD

V i ønsker at udbrede v ores v iden og erfaringer, diskutere de faglige aspekter i
at skabe bedre rammer for udv ikling og håber v i kan udv ide kredsen af
samarbejdspartnere og projekter", ly der det fra AUG.
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Bogen udkommer på engelsk og AUG har brug for flere midler til ov ersættelse
samt try k og distribution. Enhv er bestilling er derfor en stor støtte.
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