INVITASJON LYSnET NORDEN MØTE 12.-14. MAI 2009 I ROTTERDAM
Kjære alle LYSnET medlemmer i Danmark og Norge.
I år er det LYSnET Norge som arrangerer årets fellesmøte for våre to lands nettverk. Vi har
valgt å holde møtet i Rotterdam, fordi vi er så heldige å få lov til og delta på Dagslys
Symposiet som VELUX arrangerer der.
Det vil være et felles møte fra lunsj tirsdag 12. mai. Onsdag 13. mai og torsdag 14. mai kan
de som ønsker delta på Dagslys Symposiet.
Vi må ha tilbakemelding snarest og senest 28. januar om du ønsker å delta, fyll ut
svarkupongen nederst. Under ser du også programmet for de tre dagene.

Program
Tirsdag 12. mai LYSnET Norden - årsmøte, Rotterdam
Kl. 13 Felles lunsj. LYSnET Danmark og Norge
Kl. 14 Status LYSnET Danmark
Status LYSnET Norge
Presentasjon av alle deltagere
Diskusjon/innspill til felles plattform og videre arbeid
Kl. 20 Felles middag
Onsdag 13.mai – torsdag 14. mai: Daylight Symposium 2009
13 May 2009 - Van Nelle Factory
09:00-16:00 Symposium part I+II
Daylight and energy efficiency
Daylight and health
Daylighting and sustainable architecture
16:00-18:00 Individual sessions
1) Daylight and energy tools
2) Daylight, energy and health in architectural education
3) Sustainable housing design in relation to daylighting
4) Dutch Light, the movie: "The myth, the art of painting and the reality"
19:00-21:00 Dinner arrangement
14 May 2009 - Van Nelle Factory
09:00-15:00 Symposium part III
Daylight and energy efficiency
Daylight and health
Daylighting and sustainable architecture
Keynote speakers er: James Carpenter (USA) og Wessel de Jonge (NL)
Les mer om øvrige firedragsholdere og om arrangementet her:
http://www.thedaylightsite.com/showarticle.asp?tp=99&id=168&catid=17&hl=daylight

Kostnader:
Arrangøren dekker bespisning tirsdag.
Reise og overnatting: bekostes av hver enkelt

Vi har reservert rom på et 3 stjerners hotell, til ca 170 € inkl frokost.
Daylight Symposium 13. og 14. mai 350 €
Dette inkluderer to dagers Daylight Symposium med verdenskjente gjesteforelesere, og ditto
bevertning.
Påmeldingsfrist er allerede onsdag 28. januar til christine@lyskultur.no
Dette er bindene påmelding da vi må betale avbestillingsgebyr til hotellet om vi ikke
benytter rommene som blir bestilt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja jeg ønsker å delta på årets LYSnET fellesmøte!

□
□
□
□
□

Jeg deltar kun tirsdag 12. mai.
Jeg deltar 12. og 13. mai, og velger nr. ………….. av parallell sesjonene den 13.05.
Jeg deltar alle 3 dager, og velger nr. ………….. av parallell sesjonene den 13.05.
Jeg ønsker overnatting fra .......... mai til .......... mai
Jeg har ikke behov for overnatting.

NAVN: ……………………………………………………………………………………………………………..
TITTEL: ……………………………………………...……………………………………………………………..
ARBEIDSSTED: …………………………………………………………………………………………………..
E-POST: ………………………………………………………………………….………………………………..
TLF.: ………………………………………………………...………………………………………………….…..
FAKTURAADRESSE: …………………………………………..………………………………………………..

