Mesec
Prostora

Idrija 19
III

Mesto je lahko igrišče
Mestno igrišče z mestno pobarvanko
3.10.2019 ob 15:00
Mestni trg (v dežju na Prelovčevi 3)

Idrija 2020

SVETOVNI DAN HABITATA
5. oktober

IV

Stavbna dediščina - priložnost za inovacije
Idrijska rudarska hiša - funkcionalna rešitev
8.10.2019 ob 18:00
Strojnica jaška Inzaghi
SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
10. oktober

MCI + SZV

Pozdravi iz Idrije
Razglednice z ArhitektUric
1.10.2019 - 31.10.2019
OŠ Idrija, Blagovnica, MCI

SZV

MCI

II

VI

Idrija 2020

Stavbna dediščina - priložnost za inovacije
Idrijska rudarska hiša - izzivi lesene gradnje
26.9.2019 ob 18:00
Pritličje Magazina

V

VII

Idrija 2020

Idrija 2020

I

MCI

MESEC PROSTORA
oktober

VIII CIPRA - Rethinking Heritage*

SZV

Ministrstvo za okolje in prostor je mesec oktober razglasilo za mesec prostora.
Letos se bo prvič odvil tudi v Idriji.

IX

Zgrajeno v Afriki
Razstava o izvedenih projektih Strehe za vse
29.10.2019 - 12.11.2019
Izložba na mestnem trgu

X

MESEC PROSTORA
Zaključno druženje
31.10.2019
Prelovčeva 3 (nekdanji Vitaminčk)

MLADI STARCI
Okrogla miza in razstava o prostoru in staranju
10.10.2019 ob 18:00
Prelovčeva 3 (nekdanji Vitaminčk)
Zgrajeno v Afriki: Prostor, ki združuje
Potopis in predstavitev projektov Strehe za vse
17.10.2019 ob 18:00
Prelovčeva 3 (nekdanji Vitaminčk)
Stavbna dediščina - priložnost za inovacije
Idrijska rudarska hiša kot poslovna priložnost
23.10.2019 ob 18:00
Strojnica jaška Inzaghi
Nova razmišljanja o stavbni kulturni dediščini
25. in 26. 10. 2019
Altdorf, Švica

SVETOVNI DAN MEST
31. oktober

V

VI
IX

MLADI STARCI

Prostor in staranje
Človeška populacija se zelo hitro stara. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije naj bi se
do leta 2050 populacija oseb starih nad 60 let
skoraj podvojila, poleg tega pa naj bi 15 % oseb
starejših od 60 let živelo z duševno boleznijo. Kakšen bo torej naš svet čez 30, čez 50 let?
Če želimo pametno načrtovati prihodnost bivanja,
je ključno, da začnejo arhitekti in prostorski načrtovalci razmišljati o uporabniku, ki šele nastaja in
o prostoru, ki ga bo potreboval.

CIPRA - Premisliti dediščino*

MESTO JE LAHKO IGRIŠČE
Mestna pobarvanka za otroke. Z akrilnimi
barvami bomo naslikali poglede s trga,
zato priporočamo oblačila, ki jih ni škoda.

I, IV, VII

Letna strokovna konferenca CIPRA 2019;
Alpe kot kulturna delavnica.
Katere procese sproža kultura? Kako te
procesi delujejo in kateri okvirni pogoji so
potrebni, da lahko kulturne pobude prispevajo k trajnostnemu razvoju v Alpah?

II

Od leta 2009 pa do 2019 so študentje
Fakultete za arhitekturo pod okriljem društva Streha za vse načrtovali in zgradili 5
objektov v treh različnih afriških državah
(JAR, Uganda, Gambija). Pri delu se vedno
zanašajo na lokalno znanje in materiale.
Hiše in njihove zgodbe bomo podrobneje
predstavili na potopisu.

III

Na razstavi boste lahko spoznali, kakšna prihodnost čaka Idrijo, kaj smo počeli na delavnici z gimnazijci in upokojenci, ter kakšne so alternative.

VIII

ZGRAJENO V AFRIKI

STAVBNA DEDIŠČINA

Stavbna dediščina - prostor za inovacije
Prisotnost vlage? Slaba Izolacija? Premalo svetlobe? Neizkoriščeni prostori? Skupaj z vrhunskimi
strokovnjaki bomo naslavljali izzive, s katerimi se
soočajo lastniki starejših hiš. Na zaključnem dogodku bomo predstavili možne vire financiranja
prenov, z arhitekti in gradbeniki naslavljali praktična vprašanja ter s predstavniki podjetij pogledali
možnosti uporabe tradicionalnih materialov za
prenove starejših stavb v hiše 21. stoletja.

POZDRAVI IZ IDRIJE
V sklopu študijskega krožka ArhitektUrice
smo raziskovali arhitekturo Osnovne šole
in Blagovnice - razstavo bo na obeh lokacijah in v MCju. Po mestu pa boste našli tudi
razglednice z zanimivimi sporočili.

Že prej se lahko pridružite na svetovalnem ogledu
izbrane rudarske hiše, ki bo predstavljena zvečer
na javnem dogodku. Prijave in več informacij na
številki: 031 779 668 (Matevž).

II Mladinski center Idrija
IX Izložba
V,

II Blagovnica

III Mestni trg

VI,X Prelovčeva 3

II OŠ Idrija

IV, VII Jašek Inzaghi
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Mesec prostora Idrija 19 soustvarjajo:
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